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 كي بي ام جي  ش.م.م 

 مبنى مكتبة األطفال العامة 
 الطابق الرابع، شاطئ القرم 

 ۱۱۲، رمز بریدي: ٦٤۱برید: صندوق 
 سلطنة عمان

  www.kpmg.com/om+، ۹٦۸ ۲٤ ۷٤۹٦۰۰رقم الھاتف : 

كي بي ام جي  ش.م.م، شركة محدودة المسؤولیة مسجلة في سلطنة عمان، وإحدى الشركات التابعة لـ كي بي إم جي لوار جلف لیمتد، عضو في  
بي إم جي العالمیة للشركات األعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي انترناشیونال لیمتد، شركة انجلیزیة خاصة محدودة بالضمان.  منظمة كي 

 جمیع الحقوق محفوظة. 
 كي بي ام جي  ش.م.م مسجلة ومرخصة بموجب قوانین سلطنة عمان.

 (أ) ۱

رقم السجل  التجاري : 
۱۳٥۸۱۳۱ 

 
رقم البطاقة الضریبیة : 

۸۰٦۳۰٥۲ 
 

 
 

 
ن  ي الحسابات المستقلني  تق��ر مراقيب

كة س�مبكورب صاللة للطاقة والم�اە ش.م.ع.عإ� مساه�ي   �ش
 

 القوائم المال�ةتق��ر عن مراجعة 
 

 الرأي 
 

كة س�مبكورب صاللة للطاقة والم�اە ش.م.ع.عل المرحل�ة  القوائم المال�ة لقد راجعنا  كة(" �ش ي الصفحات  ، ")ال�ش
الورادة �ف

ي   ٤٠إ�   ٢من   ي ل  المرحل�ة ةالقائم تتكون من   واليت
ال��ــح أو  ل�ل من   المرحل�ةالقوائم و ، ٢٠٢١سبتم�ب    ٣٠لمركز الما�ي كما �ف

اآلخر،    الخسارة الشامل  المو والدخل  حقوق  ي 
�ف ات  النقد�ة  و ،  ل��ة التغ�ي ةالتدفقات  التار�ــــخ  للف�ت ذات  ي 

�ف ، المنته�ة 
�ة أخرى.   ي ذلك ملخص للس�اسات المحاسب�ة الرئ�س�ة ومعلومات تفس�ي

 و��ضاحات، بما �ف
 

ي  
كة  المرح�ي  المركز الما�ي  لجوهـ��ة،  ا   الُمرفقة ُتظهر بصورة عادلة، من كافة النوا�ي   المرحل�ة القوائم المال�ة  ن  ، إ رأينا �ف لل�ش

ي  
 للمعاي�ي    المرحل�ةوتدفقاتها النقد�ة    المرح�ي وأدائها الما�ي    ٢٠٢١سبتم�ب    ٣٠كما �ف

�
ي ذلك التار�ــــخ وفقا

للسنة المنته�ة �ف
 . الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة 

 
 أساس الرأي 

 
فقرة   ي 

�ف أو�ف  �شكل  المعاي�ي  تلك  بموجب  مسؤول�اتنا  ونوضح  الدول�ة،  المراجعة  لمعاي�ي   
�
طبقا المراجعة  بأعمال  قمنا 

  .  من هذا التق��ر   " المرحل�ةالقوائم المال�ة  مسؤول�ة مراج�ي الحسابات عن مراجعة  "
�
كة وفقا إننا نتمتع باستقالل�ة عن ال�ش

ف ( ف الصادرة عن مجلس المعاي�ي األخالق�ة الدول�ة للمحاسبني ف القانونيني ي للمحاسبني ي  للقواعد الدول�ة للسلوك المهيف
بما �ف

ي    المرحل�ة ) باإلضافة إ� متطلبات أخالق�ات المهنة المتعلقة بمراجعتنا للقوائم المال�ة  ذلك معاي�ي االستقالل�ة الدول�ة 
�ف

ف   للمحاسبني ي  المهيف السلوك  ولقواعد  المتطلبات  لهذە   
�
وفقا األخرى  األخالق�ة  مسؤول�اتنا  استوفينا  وقد  عمان،  سلطنة 

 . ف ف الصادرة عن مجلس المعاي�ي األخالق�ة الدول�ة للمحاسبني ي حصلنا عليها كاف�ة    القانونيني هذا ونعتقد أن أدلة المراجعة اليت
و�دنا بأساس إلبداء رأينا  ف  . ومناسبة ل�ت

 
 مسائل المراجعة الرئ�س�ة 

 
المال�ة   ي مراجعتنا للقوائم 

، ذات أهم�ة أ��� �ف ي ي حكمنا المهيف
ي كانت، �ف تمثل مسائل المراجعة الرئ�س�ة تلك المسائل اليت

ي س�اق مراجعتنا للقوائم المال�ة  المرحل�ة
ة الحال�ة. تم تناول هذە المسائل �ف ي تك��ن رأينا حولها،    المرحل�ة  للف�ت

ككل، و�ف
 ل هذە المسائل. ونحن ال ُنبدي رأ�ا منفصال حو 

http://www.kpmg.com/om


 

بي إم جي لوار جلف لیمتد، عضو في  كي بي ام جي  ش.م.م، شركة محدودة المسؤولیة مسجلة في سلطنة عمان، وإحدى الشركات التابعة لـ كي  
مان.  منظمة كي بي إم جي العالمیة للشركات األعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي انترناشیونال لیمتد، شركة انجلیزیة خاصة محدودة بالض

 جمیع الحقوق محفوظة. 
 كي بي ام جي  ش.م.م مسجلة ومرخصة بموجب قوانین سلطنة عمان.

 (ب) ۱

السجل  التجاري : رقم 
۱۳٥۸۱۳۱ 

 
رقم البطاقة الضریبیة : 

۸۰٦۳۰٥۲ 
 

ن إ� مساه�ي   ي الحسابات المستقلني كة س�مبكورب صاللة للطاقة والم�اە ش.م.ع.ع تق��ر مراقيب  (تابع)   �ش
 

 مسائل المراجعة الرئ�س�ة (تابع) 
 

ي  المراجعة الرئ�س�ة  تفاص�ل مسألة
 مراجعتنا ك�ف تناولنا المسألة �ن

 
(راجع   المال�ة  غ�ي  األصول  ق�مة  انخفاض 

ف   ) ١٠و  ٩و ٨ اإل�ضاحني
 

ي  
كة أصول غ�ي    لدى،  ٢٠٢١سبتم�ب    ٣٠كما �ف ال�ش

ات انخفاض الق�مة    تنطوي ع� مال�ة     بمبلغ مؤ�ش
. تعت�ب    ٢٦٢٫٨ ي

غ�ي المال�ة    األصولمليون ر�ال عمايف
�ة للممتل�ات واآلالت   ي تتكون من الق�مة الدف�ت اليت

اال والمعدات   حق  غ�ي  واألصول  ستخدام  وأصول 
  ال تنتج   ، كونها النقد   إلنتاج الملموسة كوحدة واحدة  

مراجعة   عند  مستقل.  �شكل  نقد�ة  تدفقات 
تحد�د   يتم  الق�مة،  القابلة انخفاض    الق�مة 

داد   إ�لالس�ت االستخدام  "الق�مة  استنادا�  أو  من   "
 
�
ناقصا العادلة  أيهما    "الق�مة  االستبعاد"،  تكال�ف 

 أع�. 
 

ق�مة   انخفاض  اختبار  المال�ة    األصول�عت�ب  غ�ي 
من   كة  المراجعة لل�ش نظرا�  الرئ�س�ة   مسائل   ،

لأل ل النسب�ة  المال�ة،    صولألهم�ة  قد  غ�ي  ح�ث 
الق�مة،    �كون ي 

ي حال وجودە لالنخفاض �ف
، تأث�ي  �ف

   ع� القوائممادي  
�
ع� هذا    المال�ة. لقد ركزنا أ�ضا

لتحد�د    الالزم وضعها الهامة    لألحكامظرا�  نالمجال  
لتقدير   استخدامها  سيتم  ي  اليت اضات  الق�مة  االف�ت

داد من األصول  . القابلة لالس�ت
 

داد  استخالص الق�مة القابلة  تم   وحدة  من اللالس�ت
نموذج التدفقات النقد�ة   استنادا� إ�المنتجة للنقد 

المخصومة.   النماذج   �ستند المتوقعة    إ�  هذە 
ذلك   ي 

�ف بما  الرئ�س�ة،  اضات  االف�ت من  العد�د 
المستقبل�ة   ة  والمتغ�ي الثابتة  الرسوم  تقديرات 

المرجح لتكلفة رأس  وتكال�ف التشغ�ل والمتوسط  
 المال (معدل الخصم). 

 

 
 
 
 
   الخصم معدالت  مالءمة  مدى  المطبقة،  تقي�م 

متوسط   مقارنة  تضمنت  ي  المال  واليت رأس  تكلفة 
ب ي   متوسطاتالالمرجح 

�ف قطاعات    السائدة 
فيها    األسواق تعمل  ي  اليت الصلة  وحدة  الذات 

 . المنتجة للنقد 
 
   �ع المطبقة  اضات  االف�ت مالءمة  مدى  تقي�م 

الثابتة   الرسوم  تقدير  مثل  الرئ�س�ة  المدخالت 
التشغ�ل،   وتكال�ف  المستقبل�ة،  ة  والمتغ�ي
ي تضمنت مقارنة هذە المدخالت   والتضخم، واليت

،بالب�انات  
�
خارج�ا استخالصها  تم  ي  باإلضافة    اليت

بالعم�ل   معرفتنا  ع�  بناًء  الخاصة  تقي�ماتنا  إ� 
 ؛ قطاع العملو 
 
  الجمع  عمل�ات  (   الحساب�ةالدقة  مدى  ختبار  ا

مقابل   الحساب�ة  ي 
اإلجمال�ة  �ف �عادة  و ،  الق�م 

 الحساب) لنموذج التدفق النقدي المخصوم. 
 
  تأث�ي  ل   نا تحل�ل تقي�م  تضمن  والذي  لحساس�ة، 

النقد�ة المتوقعة   تخف�ضات ع� نحو    التدفقات 
   معقول

�
ي    لتقي�م التأث�ي ع� االرتفاع المقدر حال�ا

�ف
 ألصول غ�ي المال�ة. ا 
 
 ي القوائمفصاحات  اإلمدى كفا�ة    تقي�م

المال�ة،    �ف
الرئ�س�ة   اضات  االف�ت عن  اإلفصاح  ذلك  ي 

�ف بما 
 واألحكام والحساس�ات. 

 مسألة أخرى 
 

ي القوائم المال�ة    مراجعة تم  
كة كما �ف ي ذلك التار�ــــخ  ٢٠٢٠د�سم�ب    ٣١  لل�ش

من قبل مراجع حسابات    وللسنة المنته�ة �ف
 غ�ي معدل �شأن تلك القوائم بتار�ــــخ 

�
اير   ١١آخر، والذي أبدى رأ�ا  . ٢٠٢١ف�ب

 
المال�ة    مراجعة تم   ي المرحل�ة  القوائم 

كة كما �ف التار�ــــخ  ٢٠٢٠  سبتم�ب   ٣٠  لل�ش ي ذلك 
المنته�ة �ف من قبل مراجع    وللسنة 

 غ�ي معدل �شأن تلك القوائم بتار�ــــخ 
�
 . ٢٠٢٠ا�ت��ر   ٢٨حسابات آخر، والذي أبدى رأ�ا

 
 لما جاء 

�
ي    وفقا

�ة ذات   واإل�ضاحات   المرحل�ة  األخر   الشامل  والدخل   الخسارة  أو   ال��ــح  إن قائمة،  ٣٢�ضاح  اإل �ف   التفس�ي
ة  الصلة  ي   المنته�ة  أشهر   الثالثة  لف�ت

تم اإلفصاح    إال أنه قد ،  مراجعة  أو   لم تخضع ألعمال تدقيق   ٢٠٢٠و   ٢٠٢١  سبتم�ب   ٣٠  �ف
 
�
 المال.  العامة لسوقهيئة المتطلبات لمتطلبات المعاي�ي الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة و  عنها وفقا



 

كي بي ام جي  ش.م.م، شركة محدودة المسؤولیة مسجلة في سلطنة عمان، وإحدى الشركات التابعة لـ كي بي إم جي لوار جلف لیمتد، عضو في  
دودة بالضمان.  منظمة كي بي إم جي العالمیة للشركات األعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي انترناشیونال لیمتد، شركة انجلیزیة خاصة مح

 جمیع الحقوق محفوظة. 
 كي بي ام جي  ش.م.م مسجلة ومرخصة بموجب قوانین سلطنة عمان.

  (ج)۱

رقم السجل  التجاري : 
۱۳٥۸۱۳۱ 

 
رقم البطاقة الضریبیة : 

۸۰٦۳۰٥۲ 
 

 
ن إ� مساه�ي   ي الحسابات المستقلني كة س�مبكورب صاللة للطاقة والم�اە ش.م.ع.ع تق��ر مراقيب  (تابع)   �ش

 
ن ع� الحوكمة عن القوائم المال�ة   المرحل�ةمسؤول�ة اإلدارة والقائمني

 
المال�ة  عن إعداد هذە  االدارة مسؤولة  إن   التقار�ر  وعرضها بط��قة عادلة    المرحل�ة القوائم  طبقا للمعاي�ي الدول�ة إلعداد 

كات  و   اإلفصاح ذات الصلة الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال  متطلبات و  المال�ة المتطلبات ذات الصلة لقانون ال�ش
ور�ة  ، وأنظمة الرقابة الداخل�ة ال ٢٠١٩التجار�ة لسنة   ي تعت�ب �ف خال�ة من أي أخطاء جوه��ة،    مرحل�ةقوائم مال�ة  عداد  إل يت

  سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. 
 

إعداد   المال�ة  عند  قدرة  المرحل�ةالقوائم  تقي�م  عن  مسؤولة  االدارة  تكون  كة  ،  لمبدأ  ال�ش طبقا  عمل�اته  مواصلة  ع� 
االستمرار�ة   مبدأ  أساس  االستمرار�ة واستخدام  بمبدأ  المتعلقة  المسائل  عن  االقتضاء،  بحسب  واإلفصاح،  االستمرار�ة، 

م اإلدارةللمحاسبة ما لم  ف كة تصف�ة   تع�ت  وقف العمل�ات، أو أال يوجد لديهم بد�ل واق�ي غ�ي الق�ام بذلك. ال�ش
 

اف ع� عمل�ة إعداد التقار�ر المال�ة   ف ع� الحوكمة مسؤلون عن اإل�ش كةإن القائمني  . لل�ش
 

   المرحل�ةعن مراجعة القوائم المال�ة  مراج�ي الحساباتمسؤول�ة 
 

ي الحصول ع� تأ��د معقول عّما إذا كانت  
ككل خال�ة من أي أخطاء جوه��ة،    المرحل�ةالقوائم المال�ة  تتمثل أهدافنا �ف

سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ، وعن إصدار تق��ر مراج�ي الحسابات الذي يتضمن رأينا. علما بأن التأ��د المعقول  
ول�نه الضمان،  عال من  تأ��دا ع� مستوى  الدول�ة    �مثل  للمعاي�ي  وفقا  تتم  ي  اليت المراجعة  عمل�ة  بأن  �مثل ضمانا  ال 

للمراجعة كف�لة دائما با�تشاف األخطاء الجوه��ة حال وجودها.  ح�ث �مكن لألخطاء أن تنشأ عن الغش أو الخطأ، و�ي  
ي إجماليها ع� ال

ي يتخذها  ُتعت�ب جوه��ة إذا كان ُيتوقُع منها �شكل معقول أن تؤثر �شكل فردي أو �ف قرارات االقتصاد�ة اليت
 . المرحل�ةالقوائم المال�ة المستخدمون استنادا ا� هذە 

 
ي ُنج��ــها وفقا للمعاي�ي الدول�ة للمراجعة، فإننا نمارس التقديرات واألحكام المهن�ة ونحافظ   كجزء من عمل�ة المراجعة اليت

ي طوال عمل�ة المراجعة. كما أننا تقو  : ع� مقدار من الشك المهيف ا بما ��ي  م أ�ض�
 
ي   •

أخطاء جوه��ة �ف المال�ة  تحد�د وتقي�م مخاطر وجود  أو عن  المرحل�ة القوائم  االحت�ال  ناشئة عن  ، سواء كانت 
الخطأ، والق�ام بوضع وتطبيق إجراءات المراجعة الالزمة للتعامل مع تلك المخاطر، والحصول ع� أدلة المراجعة  

ي تعت�ب كاف�ة ومناسبة لتكون أساسا  لرأينا. إن خطر عدم ال�شف عن أي أخطاء جوه��ة ناتجة عن الغش هو أع�    اليت
تقد�م   أو  المتعمد  الحذف  أو  و�ر،  ف ال�ت أو  التواطؤ  ينطوي ع�  االحت�ال قد  أن  الخطأ، ح�ث  الناتجة عن  تلك  من 

 .المعلومات الخاطئة، أو التحا�ل ع� إجراءات الرقابة الداخل�ة
 

حسب   • المناسبة  المراجعة  إجراءات  وضع  أجل  من  بالمراجعة  الصلة  ذات  الداخل�ة  الرقابة  إجراءات  است�عاب 
كةالظروف، ول�ن ل�س لغرض إبداء رأي حول فعال�ة إجراءات الرقابة الداخل�ة   .لل�ش

 
ي تم  تقي�م مدى مالءمة الس�اسات المحاسب�ة المتبعة ومعقول�ة التقديرات المحاسب�ة واإل�ضاحات ذ • ات الصلة اليت

 .إعدادها من قبل اإلدارة
 

ف ع� الحوكمة لمبدأ المحاسبة ع� أساس فرض�ة االستمرار�ة،   • التوصل إ� رأي حول مدى مالءمة استخدام القائمني
ي �مكن أن تث�ي شكوكا   ف جوهري ف�م يتعلق بأي من األحداث أو الظروف اليت وتحد�د ما إذا كان هناك أي عدم �قني

ة حول قد كة رة  كب�ي ف لنا    ال�ش ي تم الحصول عليها. فإذا تبني ي عمل�اته استنادا إ� أدلة المراجعة اليت
ع� االستمرار �ف

ي تق��ر "مراج�ي الحسابات" الصادر عنا ضمن  
ف جوهري، فإننا مطالبون بلفت االنتباە إ� ذلك األمر �ف وجود عدم �قني

ي 
، أو تعد�ل رأينا إذا كان اإلفصاح عن هذە المعلومات غ�ي  ةالمرحل� القوائم المال�ة اإلفصاحات ذات الصلة الواردة �ف

ي تم الحصول عليها حيت تار�ــــخ تق��ر "مراج�ي الحسابات"   ي استنتاجاتنا ع� أدلة المراجعة اليت
كاف. ونحن نعتمد �ف

كةالمعد من قبلنا. ول�ن مع ذلك، فقد تؤدي أي أحداث أو ظروف مستقبل�ة إ� أن تتوقف   كمنشأة   ا عن عمل�اته  ال�ش
 .مستمرة

ي ذلك اإلفصاحات، وف�ما إذا كانت   •
  المرحل�ة القوائم المال�ة  تقي�م العرض العام للقوائم المال�ة وه�كلها ومحتواها، بما �ف

.تتضمن كافة المعامالت واألحداث ذات الصلة بط��قة تحقق العرض العادل لها 



 

كي بي ام جي  ش.م.م، شركة محدودة المسؤولیة مسجلة في سلطنة عمان، وإحدى الشركات التابعة لـ كي بي إم جي لوار جلف لیمتد، عضو في  
العالمیة للشركات األعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي انترناشیونال لیمتد، شركة انجلیزیة خاصة محدودة بالضمان.  منظمة كي بي إم جي 

 جمیع الحقوق محفوظة. 
 كي بي ام جي  ش.م.م مسجلة ومرخصة بموجب قوانین سلطنة عمان.

 (د)۱

رقم السجل  التجاري : 
۱۳٥۸۱۳۱ 

 
 رقم البطاقة الضریبیة :

۸۰٦۳۰٥۲ 
 

 
 

ن إ� مساه�ي   ي الحسابات المستقلني كة س�مبكورب صاللة للطاقة والم�اە ش.م.ع.ع تق��ر مراقيب  (تابع)   �ش
 

 (تابع)   المرحل�ةمسؤول�ة مراج�ي الحسابات عن مراجعة القوائم المال�ة 
 
 

كة بخصوص مجموعة من المسائل من بينها النطاق والتوق�ت المزمع الق�ام بهما   ف ع� حوكمة ال�ش إننا نتواصل مع القائمني
ي ذلك أي وجه من أوجه القصور  

ي ا�تشفناها أثناء    الهامةللمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة بما �ف ي الرقابة الداخل�ة اليت
�ف

 مراجعتنا. 
 

ف ع� الحوكمة بأننا قد امتثلنا للمتطلبات األخالق�ة ذات الصلة �شأن االستقالل�ة، وُنبلغهم بكافة  كما نقدم إقرارا ا� ا  لقائمني
ي ُ�عتقُد �شكل معقول أنها تؤثر ع� استقالليتنا، وكذلك الضمانات ذات الصلة   حيثما كان العالقات والمسائل األخرى اليت

 . ذلك ينطبق
 

ي ُنبلغها ا� ا  ي كانت ذات أهم�ة  من ضمن المسائل اليت ف ع� الحوكمة، فإننا ُنحدد تلك المسائل اليت ي مراجعة    أ��ب لقائمني
�ف

ي تق��ر مراج�ي    المرحل�ة القوائم المال�ة  
ة الحال�ة، و�التا�ي تمثل مسائل مراجعة رئ�س�ة. كما نقدم وصفا لهذە المسائل �ف للف�ت

ي حاالت نادرة للغا�ة، عندما    الحسابات، وذلك ما لم �كن هناك قانون أو الئحة تمنع اإلفصاح 
ي عن هذە المسألة أو، �ف العليف

تبة عن ذلك ستفوُق   ي تق��رنا نظرا ألنه من المتوقع �شكل معقول أن اآلثار السلب�ة الم�ت
ي أن ُتدرج �ف

ُنقرر أن مسألة ما ال ينب�ف
 فوائد المصلحة العامة لهذا اإلفصاح. 

 
 تق��ر عن المتطلبات القانون�ة والتنظ�م�ة  

 
كة    المرحل�ةالقوائم المال�ة  وعل�ه، نحن نرى أن   ي لل�ش

ي ذلك التار�ــــخ    ٢٠٢١سبتم�ب    ٣٠  كما �ف
تتوافق، من  وللسنة المنته�ة �ف

 جميع النوا�ي الجوه��ـة، مع: 
 
 متطلبات اإلفصاح ذات الصلة الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال؛ و •
كات التجار�ـة لسنة  •  . ٢٠١٩األحكام المطبقة ذات الصلة لقانون ال�ش
 
 
 

 بتلوري   راف�كانت ٢٠٢١ ا�ت��ر  ٣١
 
 



۲ 
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  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المرحلیة 

 ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
 

 

 إیضاح

 غیر مدققة
ثالثة أشھر  الفترة 

 المنتھیة في
 سبتمبر   ۳۰

۲۰۲۱ 

 غیر مدققة  
أشھر   ثالثةال فترة 

 المنتھیة في
 سبتمبر ۳۰

۲۰۲۰ 

 

 
أشھر   التسعةفترة 

 المنتھیة في
 سبتمبر  ۳۰

۲۰۲۱ 

 

 
فترة التسعة أشھر  

 المنتھیة في  
 سبتمبر ۳۰

۲۰۲۰ 
 لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  
        

 
 ٥٤٬۲۲۹٬۸٥٦  ٥٥٬٥۳٦٬۸۷۳  ۱۷٬۸۸٦٬٦۲۹  ۱۷٬۷٤۰٬۹۳٤ ۳ إیرادات من العقود مع العمالء 

 ) ۲۹٬۰۸۳٬٥٦۰(  ) ۳۱٬۲۱۸٬۰۳۷(  ) ۱۰٬۰٥٥٬۰۰۳(  ) ۱۰٬۰۹۹٬۷٦۱( ٤ تكلفة المبیعات 
 ۲٥٬۱٤٦٬۲۹٦  ۲٤٬۳۱۸٬۸۳٦  ۷٬۸۳۱٬٦۲٦  ۷٬٦٤۱٬۱۷۳  مجمل الربح 

         
 )٥٤۸٬۳٤٦(  ) ٤۸۸٬٦٤۸(  )۱٥٥٬۳٥٦(  ) ۱۸٦٬۷۰۰( ٥ مصروفات إداریة وعمومیة 

 ۱٬۷۱۰٬٦۹۱  ۳٥٦٬۳۷۱  ۲٥٬۰۸۹  ۲۸٬۷۱٤ ٦ إیرادات أخرى 
 ۲٦٬۳۰۸٬٦٤۱  ۲٤٬۱۸٦٬٥٥۹  ۷٬۷۰۱٬۳٥۹  ۷٬٤۸۳٬۱۸۷  الربح قبل الفائدة والضریبة 

         
 ۲۳٥٬٥۹۹  ۷٥٬٦۷٤  ۳۷٬۹۳۷  ۲۷٬۱٦٤  إیرادات التمویل 
 )۹٬٦۱۱٬۲۸۰(  ) ۸٬۱٤٤٬٤۲۳(  )۳٬۱٤۱٬۲۸۲(  ) ۲٬٦٦۰٬٦۷٥( ۷ تكالیف التمویل 

 ۱٦٬۹۳۲٬۹٦۰  ۱٦٬۱۱۷٬۸۱۰  ٤٬٥۹۸٬۰۱٤  ٤٬۸٤۹٬٦۷٦  ضریبة الدخلالربح قبل 
         

 )۲٬٥۳٤٬۲٥۱(  ) ۲٬٤۲٥٬۷٥٥(  )٦۹۱٬٥۸۸(  ) ۷۳۱٬٦۸۲( ۱۹ مصروف ضریبة الدخل 
 ۱٤٬۳۹۸٬۷۰۹  ۱۳٬٦۹۲٬۰٥٥  ۳٬۹۰٦٬٤۲٦  ٤٬۱۱۷٬۹۹٤  الضریبة للفترةالربح بعد 

         
         الدخل الشامل اآلخر

         
لبنود التي یمكن أن یُعاد تصنیفھا إلى  

         الربح أو الخسارة 
تعدیالت القیمة العادلة لتغطیة التدفقات  

 )٦٬۱۹٤٬۹۹٥(  ۱٬۰۰۹٬۳٥۲  ٥۲٬۸٦٦  ۳۷٬۳۹۳ ۱۱ المجمل  -النقدیة 

  -إعادة التصنیف إلى الربح أو الخسارة 
 ۲٬۸۹٤٬٦۲٤  ۳٬٤۹۷٬۲۷۳  ۱٬۰٦٦٬۲٦۱  ۱٬۱٥۳٬۳۷۹ ۷  المجمل

أصل الضریبة المؤجلة للتغیر في القیمة 
 ٤۹٥٬۰٥٥  ) ٦۷٥٬۹۹٤(  )۱٦۷٬۸۷۰(  ) ۱۷۸٬٦۱٦( ۱۹ العادلة لتغطیة التدفقات النقدیة 

 )۲٬۸۰٥٬۳۱٦(  ۳٬۸۳۰٬٦۳۱  ۹٥۱٬۲٥۷  ۱٬۰۱۲٬۱٥٦  للفترة الدخل الشامل اآلخر 
 ۱۱٬٥۹۳٬۳۹۳  ۱۷٬٥۲۲٬٦۸٦  ٤٬۸٥۷٬٦۸۳  ٥٬۱۳۰٬۱٥۰  إجمالي الدخل الشامل للفترة

         
 ربحیة السھم الواحد: 

 ۰٫۰۱٥۱  ۰٫۰۱٤۳  ۰٫۰۰٤۱  ۰٫۰۰٤۳ ۲٦ الربحیة األساسیة والمخففة للسھم الواحد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة المرحلیة.  ٤۰إلى   ٦اإلیضاحات المدرجة بالصفحات من 
 

 . ۱الصفحات  -تقریر مراقب الحسابات المستقل 
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  قائمة التغیرات في حقوق المساھمین المرحلیة

 ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
 

 االجمالي   احتیاطي تغطیة   أرباح محتجزة   احتیاطي قانوني  رأس المال  
 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  
          

 ۱۰۱٬٤۲۰٬۷۱۰  ) ۱۰٬۰۰٥٬۸٥۷(  ٦٬۷۷۱٬۱٥۹  ۹٬۱۹۸٬۲۱۳  ۹٥٬٤٥۷٬۱۹٥ ۲۰۲۰ینایر  ۱في 
 ۱٤٬۳۹۸٬۷۰۹  -  ۱٤٬۳۹۸٬۷۰۹  -  - ربح الفترة 

          لدخل الشامل اآلخر 
لتغطیة   العادلة  القیمة  تعدیالت 

 ) ٦٬۱۹٤٬۹۹٥(  ) ٦٬۱۹٤٬۹۹٥(  -  -  - المجمل  -النقدیة التدفقات 
  - إعادة تصنیف إلى الربح أو الخسارة  

 ۲٬۸۹٤٬٦۲٤  ۲٬۸۹٤٬٦۲٤  -  -  - )۷المجمل (إیضاح 
في   للتغیر  المؤجلة  الضریبة  التزام 
التدفقات   لتغطیة  العادلة  القیمة 

 ٤۹٥٬۰٥٥  ٤۹٥٬۰٥٥  -  -  - النقدیة 
 ۱۱٬٥۹۳٬۳۹۳  ) ۲٬۸۰٥٬۳۱٦(  ۱٤٬۳۹۸٬۷۰۹  -  - الشامل للفترة إجمالي الدخل 

الشركة، مدرجة   مالكي  مع  معامالت 
          مباشرةً في حقوق المساھمین
لعام   نھائیة  أرباح   ۲۰۱۹توزیعات 

 ) ۲٬٥۷۷٬۳٤٤(  -  ) ۲٬٥۷۷٬۳٤٤(  -  - )۳۰(إیضاح 
(إیضاح   قانوني  احتیاطي  إلى  محول 

   -  ) ۱٬٤۳۹٬۸۷۱(  ۱٬٤۳۹٬۸۷۱  - ب) ۱٥
إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة،  
حقوق   في  مباشرةً  المدرجة 

 ) ۲٬٥۷۷٬۳٤٤(  -  ) ٤٬۰۱۷٬۲۱٥(  ۱٬٤۳۹٬۸۷۱  - المساھمین 
 ۱۱۰٬٤۳٦٬۷٥۹  ) ۱۲٬۸۱۱٬۱۷۳(  ۱۷٬۱٥۲٬٦٥۳  ۱۰٬٦۳۸٬۰۸٤  ۹٥٬٤٥۷٬۱۹٥ ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰في 

          
 ۱۰۹٬۲٥۱٬٤۰۷  ) ۱۱٬۸۱۰٬۸۳۱(  ۱٤٬٥۷٤٬٦۰۲  ۱۱٬۰۳۰٬٤٤۱  ۹٥٬٤٥۷٬۱۹٥ ۲۰۲۱ینایر  ۱في 

 ۱۳٬٦۹۲٬۰٥٥  -  ۱۳٬٦۹۲٬۰٥٥  -  - ربح الفترة 
          الدخل الشامل اآلخر 

لتغطیة   العادلة  القیمة  تعدیالت 
 ۱٬۰۰۹٬۳٥۲  ۱٬۰۰۹٬۳٥۲  -  -  - المجمل  -التدفقات النقدیة 

  - الخسارة  إعادة تصنیف إلى الربح أو  
 ۳٬٤۹۷٬۲۷۳  ۳٬٤۹۷٬۲۷۳  -  -  - )۷المجمل (إیضاح 

في   للتغیر  المؤجلة  الضریبة  أصل 
التدفقات   لتغطیة  العادلة  القیمة 

 النقدیة 
-  -  -  )٦۷٥٬۹۹٦(  ) ٤۷٥٬۹۹٤ ( 

 ۱۷٬٥۲۲٬٦۸٦  ۳٬۸۳۰٬٦۳۱  ۱۳٬٦۹۲٬۰٥٥  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة 
الشركة، مدرجة  معامالت مع مالكي 

          مباشرةً في حقوق المساھمین 
لعام   نھائیة  أرباح   ۲۰۲۰توزیعات 

 ) ۱٬۷۱۸٬۲۳۰(  -  ) ۱٬۷۱۸٬۲۳۰(  -  - )۳۰(إیضاح 
(إیضاح   قانوني  احتیاطي  إلى  محول 

 -  -  ) ۱٬۳٦۹٬۲۰٦(  ۱٬۳٦۹٬۲۰٦  - ب) ۱٥
إجمالي المعامالت مع مالكي  

الشركة، المدرجة مباشرةً في  
 ) ۱٬۷۱۸٬۲۳۰(  -  ) ۳٬۰۸۷٬٤۳٦(  ۱٬۳٦۹٬۲۰٦  - حقوق المساھمین

 ۱۲٥٬۰٥٥٬۸٦۳  ) ۷٬۹۸۰٬۲۰۰(  ۲٥٬۱۷۹٬۲۲۱  ۱۲٬۳۹۹٬٦٤۷  ۹٥٬٤٥۷٬۱۹٥ ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰في 
 
 
 

 تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة المرحلیة.  ٤۰إلى   ٦اإلیضاحات المدرجة بالصفحات من 
 

 . ۱الصفحات  -الحسابات المستقل تقریر مراقب 
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 المرحلیة  قائمة التدفقات النقدیة

 ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
 

  

فترة التسعة أشھر  
 المنتھیة في 

  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰

فترة التسعة أشھر  
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰
 لایر عماني   لایر عماني   

     أنشطة التشغیل 
 ۱٦٬۹۳۲٬۹٦۰  ۱٦٬۱۱۷٬۸۱۰   الربح قبل الضریبة

     تعدیالت لـ: 
 ۸٬۳۲٦٬۷۰۸  ۸٬۳٥۸٬۱۲۲  استھالك وإطفاء 

 ٥٤۸٬٤٦۹  ٤٦۸٬٥۷٥  إطفاء تكلفة تمویل مؤجلة 
 ۹٬۰٦۲٬۳٥۸  ۷٬٦۷٥٬۲۹۷  تكالیف التمویل   
 ) ۲۳٥٬٥۹۹(  ) ۷٥٬٦۷٤(  إیرادات التمویل 

 ) ۱٬۹۱۹(  ۲۱٬٤٥۳  مخصص انخفاض قیمة مدیونیات تجاریة 
 ۳۱٬۳۹۲  ۳۳٬٤۳٥  مخصص التزام استبعاد األصول 
     لتغیرات في رأس المال العامل: 

 ) ٤۷۸٬٤٥٥(  ۱۸٬۲۳۲  مخزون
 ) ۱۳٬٥۰۸٬۹۷٤(  ۳٬۷۳۰٬۸۱٥  مدیونیات تجاریّة وأخرى 

 ۱۳٬۳۷۸٬۰٦٥  )۲٬۰۸۷٬٦٦۰(    دائنیات تجاریة وأخرى 
 ٤٬٦۰٤٬٤٦۳  ٦٬٥۹۳٬۲۱٦  ودائع بنكیة 

 ۳۸٬٦٥۹٬٤٦۸  ٤۰٬۸٥۳٬٦۲۱  التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل 
 -  ) ۱٬۳۹۷٬٦۳۸(  إیرادات تمویل مدفوعة 

 ) ۱۰٬۹۲۹٬٥٤۸(  ) ۱۰٬۳٤٦٬٤٦۹(  تكلفة تمویل مدفوعة 
 ۲۷٬۷۲۹٬۹۲۰  ۲۹٬۱۰۹٬٥۱٤  التشغیل صافي التدفقات النقدیة الناتجة من أنشطة 

     
     أنشطة االستثمار 

 ) ۷۱٦٬۱۲٦(  ) ۳٥٦٬۸٥۱(  حیازة ممتلكات وآالت ومعدات 
 ۳۱٤٬۸٥۷  ۸٥٬۲٥۹  إیرادات تمویل مستلمة 

 ) ٤۰۱٬۲٦۹(  ) ۲۷۱٬٥۹۲(  صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في أنشطة االستثمار 
     

     أنشطة التمویل 
 ) ۲۲٬٤۸۹٬۸٥۱(  ) ۲٥٬۱٥٤٬۷۲۱(  قرض ألجل سداد 

 ۳٬٥۰۰٬۰۰۰  ۲٬۷٥۰٬۰۰۰  متحصالت من قروض قصیر األجل 
 ) ۲٬٥۷۷٬۳٤٤(  ) ۱٬۷۱۸٬۲۳۰(  توزیعات أرباح مدفوعة 

 ) ۲۱٬٥٦۷٬۱۹٥(  ) ۲٤٬۱۲۲٬۹٥۱(  صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في أنشطة التمویل 
     

 ٥٬۷٦۱٬٤٥٦  ٤٬۷۱٤٬۹۷۱  یعادلھ صافي التغیر في النقد وما 
 ٤٬٤۲۰٬٤۲٤  ٥۲۱٬۲٥۱   ینایر ۱النقد وما یعادلھ كما في 
 ۱۰٬۱۸۱٬۸۸۰  ٥٬۲۳٦٬۲۲۲  )۱٤سبتمبر (إیضاح  ۳۰النقد وما یعادلھ كما في 

 
 )۱-۱٤االلتزامات الناتجة عن أنشطة التمویل (إیضاح  مطابقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة المرحلیة.  ٤۰إلى   ٦اإلیضاحات المدرجة بالصفحات من 
 

. ۱  الصفحات -المستقل تقریر مراقب الحسابات 
 
 



 ٦  شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة  المالیة القوائم حول  إیضاحات
   ۲۰۲۱ سبتمبر  ۳۰ في المنتھیة  أشھر التسعة لفترة

 

 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئیسیة    ۱
 

 .  ۲۰۰۹سبتمبر    ۲۹تم تسجیل شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع ("الشركة") كشركة مساھمة ُعمانیة مقفلة في سلطنة عمان بتاریخ   
 

دودة  بین شركة ُعمان سیمبكورب األولى لالستثمار القابضة المح ۲۰۰۹نوفمبر  ۱۷أبرمت الشركة اتفاقیة مساھمین ("اتفاقیة المساھمین") بتاریخ 
من األسھم، وشركة إنماء للطاقة    ٪۲۰من األسھم، وشركة ُعمان سیمبكورب آي بي أو القابضة المحدودة التي تمتلك نسبة    ٪٤۰التي تمتلك نسبة  

  ، تم إدراج الشركة بسوق مسقط لألوراق المالیة وأصبحت شركة مساھمة ۲۰۱۳أكتوبر    ۸في    من األسھم.  ٪٤۰والمیاه ش.م.م التي تمتلك نسبة  
 للتفاصیل حول نسب المساھمة الحالیة.  ۱٥راجع اإلیضاح   عامة مدرجة ("ش.م.ع.ع").

 
لقة بھا  أسندت حكومة سلطنة ُعمان ("الحكومة") إلى الشركة مناقصة لبناء وتملك وتشغیل محطة تولید الكھرباء وتحلیة میاه البحر والمرافق المتع 

  في منطقة صاللة ("المحطة").
  

 
 االتفاقیات الھامة 

 
 : األساسیة التالیةأبرمت الشركة االتفاقیات 

 
عام اعتبارا من   ۱٥مع الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه ش.م.ع.م لفترة    ۲۰۰۹نوفمبر    ۲۳اتفاقیة شراء الطاقة والمیاه المبرمة بتاریخ   )۱(

 إنتاج الشركة من الطاقة والمیاه. تاریخ بدء التشغیل التجاري ("فترة التشغیل") من أجل شراء 
 

  مع وزارة النفط والغاز التابعة للحكومة من أجل تورید الغاز الطبیعي. ۲۰۰۹نوفمبر  ۲۳اتفاقیة بیع الغاز الطبیعي المبرمة بتاریخ  )۲(
 

 مشروع. مع وزارة اإلسكان لمنح الشركة حق االنتفاع بموقع ال ۲۰۰۹نوفمبر   ۲۳اتفاقیة حق االنتفاع المبرمة بتاریخ  )۳(
 

  اتفاقیة الخدمة طویلة األجل المبرمة مع شركة جنرال إلكتریك الدولیة ش.م.م من أجل خدمات صیانة توربینات ومولدات الغاز. )٤(
 

مع الحكومة، ممثلة بوزارة المالیة، حیث أبدت وزارة المالیة استعدادھا لضمان    ۲۰۰۹نوفمبر    ۲۳اتفاقیة الضمان الحكومي المبرمة بتاریخ   )٥(
 لشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه ش.م.ع.م بالتزاماتھا المالیة إلى مقرضي الشركة األساسیین بموجب اتفاقیة شراء الطاقة والمیاه. وفاء ا

 
عام اعتبارا من   ۱٥لمدة   ۲۰۱۰فبرایر    ۸اتفاقیة التشغیل والصیانة المبرمة مع شركة سیمبكورب صاللة للتشغیل والصیانة ش.م.م بتاریخ   )٦(

 بدء التشغیل التجاري المقرر.تاریخ 
 

 أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الجوھریة  ۲
 

 أساس اإلعداد  ۲-۱
 

 بیان االلتزام  )أ(
 

ً   القوائمتم إعداد ھذه   بما في ذلك    ، للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة   المالیة المرحلیة المدققة وفقا
الھیئة العامة لسوق المال في سلطنة  ، والقواعد والمبادئ التوجیھیة المتعلقة باإلفصاحات الصادرة عن  ۳٤متطلبات المعیار المحاسبي الدولي رقم  

 . ۲۰۱۹لعام  انون الشركات التجاریةُعمان والمتطلبات الواردة في ق
 

 أساس القیاس  (ب)
 

 وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء ما تم ذكره بالسیاسات المحاسبیة أدناه.  المرحلیة تم إعداد ھذه القوائم المالیة 
 

 استخدام التقدیرات واألحكام  (ج) 
 

ؤثر على تطبیق  یتطلب إعداد البیانات المالیة بما یتوافق مع المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات ت
 .واإلیرادات والمصروفات لألصول وااللتزاماتالسیاسات والمبالغ المعلنة 

 

،  الراھنة   برة التاریخیة والعدید من العوامل األخرى التي یعتقد أنھا معقولة في ظل الظروفتستند التقدیرات واالفتراضات المرتبطة بھا إلى الخ 
 ً بسھولة من مصادر أخرى. تقوم    ال یمكن استخالصھاالتي    لألصول وااللتزاماتالتخاذ األحكام حول القیم الدفتریة    والتي تشكل نتائجھا أساسا

ما تتساوى التقدیرات المحاسبیة الناتجة مع النتائج الفعلیة ذات الصلة. تم اإلفصاح عن    قبل. نادراً تقدیرات وافتراضات تتعلق بالمست  بوضع الشركة  
  اإلیضاحات أدناه وكذلك في   ۳-۲و    ۲-۲للبیانات المالیة في اإلیضاحات   ھامة بالنسبةالمجاالت التي تكون فیھا االفتراضات والتقدیرات المحاسبیة 

 .یةالبیانات المال  حولذات الصلة 
 

التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم فیھا تعدیل    بالتعدیالت علىتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساسیة بشكل مستمر. یتم االعتراف  
 .والفترات المستقبلیة إذا كان التعدیل یؤثر على الفترات الحالیة والمستقبلیة التعدیلالتقدیر إذا كان التعدیل یؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة  

 

المالیة تشمل األعمار اإلنتاجیة والقیمة    القوائمالتي لھا تأثیر ھام على  على وجھ الخصوص، فإن التقدیرات التي تنطوي على عدم یقین واألحكام  
 المتبقیة للممتلكات واآلالت والمعدات، وفعالیة عالقة التحوط والتزام استبعاد األصول. 

 
 
 



 ۷  شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع)  ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

 أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع)  ۲

 األحكام  ۲-۲
 

 تلك التي تنطوي على تقدیرات، والتي لھا أثر جوھري على المبالغ المدرجة في القوائم المالیة: ، بخالف التالیة األحكامقامت اإلدارة بوضع 
 

  اإلیجار التشغیلي والعمر اإلنتاجي لألصول   (أ)
 

راء الطاقة والمیاه) التي تضمنت في  أبرمت كل من الشركة والشركة العُمانیة لشراء الطاقة والمیاه ش.م.ع.م اتفاقیة شراء الطاقة والمیاه (اتفاقیة ش
من المعاییر الدولیة إلعداد    ۱٦رقم  محتواھا بند "استلم أو ادفع" لصالح الشركة. قامت اإلدارة بتطبیق التوجیھات المنصوص علیھا في المعیار  

  بمثابة عقد اتفاقیة شراء الطاقة والمیاه المبرمة مع الشركة العُمانیة لشراء الطاقة    تعتبراإلیجار". بناًء على تقییم اإلدارة،  عقود  " التقاریر المالیة  
ً إیجار   بطة  ، وقد ُصنفت كإیجار تشغیلي، حیث إن المخاطر والعوائد الجوھریة المرتمن المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة   ۱٦لمعیار رقم  ل  وفقا

اتفاقیة شراء    بملكیة المحطة تقع على عاتق الشركة، ولیس الشركة العُمانیة لشراء الطاقة والمیاه. وقد بُني ھذا االستنتاج أساساً على حقیقة أن مدة
ت اإلیجار بموجب اتفاقیة  عام. إن القیمة الحالیة للحد األدنى لدفعا  ۳٥عام بینما یقدر العمر االقتصادي لمحطة الطاقة بمدة    ۱٥الطاقة والمیاه ھي  

یست الشركة  شراء الطاقة والمیاه ال تعوض إلى حد كبیر القیمة العادلة للمحطة في بدایة اإلیجار، كما أن الشركة ھي من تتحمل المخاطر الكامنة، ول
شركة في تمدید عقد إیجار األرض بموجب  عاما یراعي حق ال   ۳٥العُمانیة لشراء الطاقة والمیاه. إن العمر اإلنتاجي المقدر لمحطة الطاقة البالغ  

مدة    اتفاقیة حق االنتفاع لمدة إضافیة. وألن الشركة سوف تمدد عقد إیجار األرض حتى نھایة العمر اإلنتاجي للمحطة، فقد روعي كذلك أن تنتھي
 إیجار األرض بنھایة العمر اإلنتاجي للمحطة. 

 
وستكون الشركة قادرة على مواصلة تحقیق  ،  ة جوھریة عند إبرام اتفاقیة شراء الطاقة والمیاه عالوة على ذلك، سیكون للقیمة المتبقیة لألصول قیم

 تحریر قطاع الطاقة والمیاه في سلطنة عمان. لاإلیرادات من خالل توفیر الطاقة والمیاه، مع األخذ في االعتبار خطط الحكومة المستقبلیة 
 

 
 التقدیرات واالفتراضات  ۲-۳

 
أدناه بیانتم ضمن   المستخدمة في تقدیر األمور غیر    اإلیضاحات  الرئیسیة األخرى  المستقبلیة والمصادر  الرئیسیة حول األحداث  االفتراضات 

مخاطر جوھریة قد ینشأ عنھا تعدیالت جوھریة للقیم الدفتریة لألصول وااللتزامات خالل السنوات المالیة    تنطوي علىالمؤكدة بتاریخ التقریر، التي  
 الحقة: ال
 
 .: تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة المشتقة۱۱إیضاح  -
 .: العمر اإلنتاجي وانخفاض قیمة الممتلكات واآلالت والمعدات۸إیضاح  -
 .األصول استبعاد: تحدید التزام ۲۱إیضاح  -

 

 فعالیة عالقة التغطیة  )أ(
 

تقریر لمعرفة ما  في بدایة التغطیة، تقوم اإلدارة بتوثیق استراتیجیة التغطیة وتجري اختباراً لتقییم مدى فعالیة التغطیة. یتم ھذا اإلجراء بتاریخ كل  
  ۹٫٤فائدة بتاریخ التقریر  إذا كانت ھذه التغطیة ستكون فعالة بصفة مستمرة خالل فترة أداة التغطیة. كانت القیمة العادلة المتراكمة لمبادالت معدل ال

 ملیون لایر ُعماني).  ۱۳٫۹: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر ُعماني، و ۱٥٫۱: ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ملیون لایر ُعماني (
 

 األعمار اإلنتاجیة للممتلكات واآلالت والمعدات  )ب(
 

استناداً  اإلدارة  یتم احتساب االستھالك لشطب تكلفة األصول على مدى أعمارھا اإلنتاجیّة المقدرة. یتم احتساب األعمار اإلنتاجیة المقدرة وفقاً لتقییم  
  بطبیعتھا في األصول    تتمثل   التقدیرات.عدة عوامل منھا الدورات التشغیلیة وبرامج الصیانة والتآكل والتلف الطبیعیین وذلك باستخدام أفضل  إلى  

 . لألصولالقیم الدفتریة  لمزید من المعلومات حول   ۸ رقم . راجع إیضاحوالماكیناتالمباني والطرق وخطوط األنابیب واآلالت 
 

 التزام استبعاد األصول  ) ج(
 

المحتمل تكبدھا فیما یتعلق بإزالة المحطة وإعادة تأھیل األرض.  یتم احتساب التزام استبعاد األصول بناًء على تقییم اإلدارة الفني للتكالیف المستقبلیة  
ستخدام  إن عدم الیقین الجوھري في تقدیر المخصص ھو التكلفة التي سیتّم تكبّدھا ومعدل الخصم المطبق. كان من المفترض أن یتم تجدید الموقع با

 حالیاً.   المتاحةالتقنیات والمواد 
 
 المالیة انخفاض قیمة األصول غیر  )د(
 

. ۳٦رقم  الدولي تحدد الشركة مدى انخفاض قیمة أصولھا غیر المالیة عند وجود مؤشرات على انخفاض القیمة كما تم تعریفھا بالمعیار المحاسبي
للنقد، والتي تشكل القیمة الدفتریة للممتلكات واآلالت والمعدات وأصول حق االستخدام   نتجةوحدة المالالقیمة من استخدام  یتطلب ھذا تقدیر

وضع تقدیرات للتدفقات النقدیة المستقبلیة  بالشركة  قیام من االستخدام. یتطلب تقدیر القیمة ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰واألصول غیر الملموسة كما في 
مناسباً للخصم الحتساب القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة. استخدمت الشركة متوسط التكلفة   وأن تختار معدالً  منتجة للنقدالمتوقعة للوحدة ال

بلغت القیمة   ، ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰كما في  .من االستخداملحساب القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة لتحدید القیمة  ٪٥٫۹٦المرجح لرأس المال بنسبة 
ملیون   ۲٦۲٫۷۹۹ :۲۰۲۰سبتمبر   ۳۰( ملیون لایر ُعماني ۲٦۲٫۷۹۹مؤشرات انخفاض القیمة  التي تنطوي على منتجة للنقدال للوحداتالدفتریة 

 .ملیون لایر عماني) ۲۷۰٫۰۸۰ :۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱و ، لایر عماني
  



 ۸  شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع)  ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

 أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع)  ۲
 

 ) التقدیرات واالفتراضات (تابع ۲-۳
 

 (تابع) األصول غیر المالیةانخفاض قیمة   (د)
 

. تستخدم ھذه الحسابات توقعات التدفقات النقدیة قبل من االستخدامعلى أساس حساب القیمة  منتجة للنقدال الوحداتمن ُحدد المبلغ القابل لالسترداد 
التفاقیة شراء    خصم الضریبة، وذلك استنادًا إلى الموازنات المالیة المعتمدة من قبل اإلدارة وبناء على معدالت التضخم التاریخیة، والبنود التعاقدیة

  أعمالمتوسط معدل النمو طویل األجل لقطاعات  المقررمعدل النمو الطاقة والمیاه وتقدیرات عوامل االقتصاد الكلي ذات الصلة. ال یتجاوز 
حساسیة كبیرة للتغیرات في االفتراضات ألي من المدخالت األساسیة،   من االستخدام. ال تُظھر القیمة منتجة للنقدال اتالمرافق التي تعمل فیھا الوحد

ستكون لھا   منتجة للنقدال ات. تعتقد اإلدارة أن القیمة المتبقیة للوحد ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰كما في  منتجة للنقدال الوحدات مما قد یؤدي إلى انخفاض قیمة 
وستكون الشركة قادرة على االستمرار في تحقیق إیرادات من خالل تورید الطاقة   ، قیمة كبیرة في مضمون اتفاقیة شراء الطاقة والمیاه الحالیة

سلطنة تمدید اتفاقیة شراء الطاقة والمیاه وكذلك الخطط المستقبلیة للحكومة لتحریر قطاع الطاقة والمیاه في   والمیاه والتي تأخذ في االعتبار إمكانیة
 مان. عُ 
 
 السیاسات المحاسبیة الجوھریة  ٤-۲

 

  السیاسات المحاسبیة المطبقة تتوافق مع تلك المستخدمة في السنة المالیة الماضیة.
 

 العملة األجنبیة  )أ(
 

 عرض البیانات المالیة وعملة  التشغیلیةالعملة  )۱(
 

 للشركة.  التشغیلیةتم عرض القوائم المالیة باللایر العماني وھو العملة 
 

  معامالت بعمالت أجنبیة )۲(
 

وااللتزامات    یتم تحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة ذات الصلة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ المعاملة. ویتم تحویل األصول
سائر العمالت األجنبیة  غیر النقدیّة المنفذة بعمالت أجنبیة بتاریخ التقریر إلى العملة الوظیفیة بسعر الصرف السائدة بذلك التاریخ. تمثل أرباح أو خ

بالعملة الوظیفیة في بدایة الفترة، والتي تتم تسویتھا بمعدل الفائدة الفعلي والمدفوعات خالل الفترة والتكلفة    المطفأةفي البنود النقدیة الفرق بین التكلفة  
األصول    المطفأة تحویل  یتم  التقریر.  فترة  نھایة  في  الصرف  بسعر  المحولة  األجنبیة  أجنبیة  بالعمالت  بعمالت  المنفذة  النقدیّة  غیر  وااللتزامات 

ة المقاسة  والمقاسة بالتكلفة التاریخیة إلى العملة الوظیفیة بسعر الصرف السائد في تاریخ المعاملة. ویتم تحویل األصول وااللتزامات غیر النقدی
سائدة بتواریخ تحدید القیمة العادلة. یتم إدراج فروق العمالت األجنبیة  بالقیمة العادلة والمنفذة بعمالت أجنبیة إلى العملة الوظیفیة بأسعار الصرف ال

لتي یتم إدراجھا  الناشئة عن تحویل البنود النقدیة في الربح أو الخسارة، باستثناء الفروق الناشئة عن إعادة تحویل تغطیات التدفقات النقدیة المؤھلة ا 
قدیة التي یتم قیاسھا من حیث التكلفة التاریخیة والمنفذة بعملة أجنبیة باستخدام سعر الصرف السائد  في الدخل الشامل اآلخر. یتم تحویل البنود غیر الن

 بتاریخ المعاملة. 
  
  األدوات المالیة )ب(

 

 األصول المالیة  )۱(
 

 التصنیف 
 

 تصنف الشركة أصولھا المالیة عند اإلدراج المبدئي ضمن فئات القیاس التالیة: 
 

 الحقاً بالقیمة العادلة (إما من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل الربح أو الخسارة). تلك التي سیتم قیاسھا   •
 . المطفأةتلك التي سیتم قیاسھا بالتكلفة  •

 

ل  إلدارة األصول المالیة واألحكام التعاقدیة للتدفقات النقدیة. تقوم الشركة بإعادة تصنیف ھذه األصو  المنشأةیعتمد التصنیف على نموذج أعمال  
 المالیة فقط عندما یتغیر نموذج أعمالھا إلدارة تلك األصول. 

 

 اإلدراج 
 

 یتم إدراج المشتریات والمبیعات العادیة لألصول المالیة في تاریخ المتاجرة، وھو التاریخ الذي ترتبط فیھ الشركة بشراء أو بیع األصل. 
 

  اإلدراج إلغاء
 

 األصول المالیة 
 

 : عندمااألصل المالي إدراج  بإلغاء تقوم الشركة  
 
 لتدفقات النقدیة من األصل المالي؛ أوفي الحصول على ا  الحقوق التعاقدیة تنتھي -
 :إما یتم بموجبھامعاملة  من خاللحقوق استالم التدفقات النقدیة التعاقدیة تحویل ب تقوم -

 . أو فعليملكیة األصل المالي بشكل  وامتیازاتتحویل كافة مخاطر  •
 .ال تحتفظ بالسیطرة على األصل المالي، إال أنھا الملكیة االحتفاظ بشكل فعلي بكافة مخاطر وامتیازات ال تقوم المجموعة بتحویل وال  •

  



 ۹  شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع)  ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

 أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع)  ۲
 
 السیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع)  ٤-۲
 

 ة (تابع)  األدوات المالی (ب)
 

 ة (تابع) األصول المالی ) ۱(
 

 (تابع)  اإلدراج إلغاء
 

 (تابع)  األصول المالیة
 

مخاطر  ، او بشكل فعلي بكافة، بكافة تحتفظ إما   بینما، مركزھا الماليفي بیان  المدرجةتدخل الشركة في معامالت تقوم بموجبھا بتحویل األصول 
 .. في ھذه الحاالت، ال یتم استبعاد األصول المحولة المحولةاألصول  وامتیازات 

 
 االلتزامات المالیة 

 
المالیة   إدراج االلتزامات بإلغاء  الشركة تقوم . كما ئھاالتزاماتھا التعاقدیة أو إلغائھا أو انتھا  تسویةعندما یتم ما التزام مالي إدراج  بإلغاء   الشركةتقوم 

االلتزام المالي الجدید على  إدراج المعدلة مختلفة بشكل جوھري، وفي ھذه الحالة یتم  لتزاماتلالعندما یتم تعدیل شروطھا وتكون التدفقات النقدیة 
 .أساس الشروط المعدلة بالقیمة العادلة

 
متحملة) في   التزاماتمدفوع (بما في ذلك أي أصول غیر نقدیة محولة أو الفرق بین المبلغ المسجل والمبلغ ال  إدراجعند استبعاد االلتزام المالي، یتم 

 الربح أو الخسارة. 
 

 

 القیاس 
  
خالل الربح أو    عند اإلدراج المبدئي، تقیس الشركة األصل المالي بقیمتھ العادلة مضافاً إلیھ، في حالة األصول المالیة التي لیست بالقیمة العادلة من 

المعاملة المنسوبة مباشرة إلى حیازة األصل المالي. تدرج تكلفة المعاملة لألصول المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  الخسارة، تكالیف  
 في الربح أو الخسارة. 

 
دفعات أصل القرض أو فوائد    یتم أخذ األصول المالیة ذات المشتقات الضمنیة في مجملھا بعین االعتبار عند تحدید ما إذا كانت التدفقات النقدیة ھي

 فقط. 
 

وم  یعتمد القیاس الالحق ألدوات الدین على نموذج أعمال الشركة إلدارة األصول وخصائص التدفقات النقدیة لألصل. توجد ثالث فئات للقیاس تق
 فیھا الشركة بتصنیف أصولھا المالیة: 

 
: یتم قیاس األصول المحتفظ بھا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة حیث تمثل ھذه التدفقات النقدیة دفعات حصریة للمبالغ األصلیة  المطفأة التكلفة  

اج أي  . إیرادات الفائدة من ھذه األصول المالیة مدرجة في إیرادات التمویل باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلیة. یتم إدرالمطفأةوالفائدة بالتكلفة  
(الخسائر) األخرى باإلضافة إلى أرباح وخسائر من    ربح أو خسارة من إلغاء اإلدراج مباشرة في الربح أو الخسارة ویتم عرضھا في األرباح/ 

 صرف العملة األجنبیة. ویتم عرض خسائر انخفاض القیمة كبند منفصل في قائمة الربح أو الخسارة. 
 

اآلخر: یتم قیاس األصول المحتفظ بھا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة ولبیع األصول المالیة، حیث تمثل    القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل
القیمة الدفتریة    التدفقات النقدیة لألصول دفعات حصریة للمبالغ األصلیة والفائدة، بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. یتم إدراج الحركة في

الشامل اآلخر، ما عدا إدراج أرباح أو خسائر االنخفاض في القیمة وإیرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة    من خالل الدخل
لدخل الشامل  المدرجة في الربح أو الخسارة. عندما یتم إلغاء إدراج أصل مالي، یتم إعادة تصنیف األرباح أو الخسائر المتراكمة المدرجة سابقاً في ا

الیة  من حقوق المساھمین إلى الربح أو الخسارة ویتم إدراجھا في األرباح/ (الخسائر) األخرى. یتم إدراج إیرادات الفائدة من ھذه األصول الم  اآلخر
ویتم    في إیرادات التمویل باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. ویتم عرض أرباح وخسائر صرف العملة األجنبیة في األرباح/ (الخسائر) األخرى

 عرض مصروفات انخفاض القیمة كبند منفصل في قائمة الربح أو الخسارة. 
 

أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،    المطفأةالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: یتم قیاس األصول التي ال تستوفي معاییر التكلفة 
بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وی تم إدراج الربح أو الخسارة من استثمار الدین الذي یقاس الحقاً 

 الخسارة في الربح أو الخسارة ویتم إظھارھا ضمن األرباح/ (الخسائر) األخرى في الفترة التي تنشأ فیھا. 
  



 ۱۰  شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع)  ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

 أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع)  ۲
 
 السیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع)  ٤-۲
 

 األدوات المالیة (تابع)   (ب)
 

 األصول المالیة (تابع)  ) ۱(
 

 قیمة األصول المالیة انخفاض  
 

وبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل    المطفأةتقوم الشركة بتقییم الخسائر االئتمانیة المتوقعة المرتبطة بأدواتھا المالیة المحملة بالتكلفة   
  االئتمان. اآلخر على أساس قائم على النظرة المستقبلیة. تعتمد منھجیة انخفاض القیمة المطبقة على ما إذا كانت ھناك زیادة جوھریة في مخاطر

 
 :أي من األسس التالیة استناداً إلى یتم قیاس مخصص الخسارة  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة،  ۹وفقاً للمعیار رقم 

 
المتوقعة لمدة   - الناتجة عن أحداث    تتمثل فيشھر:    ۱۲الخسائر االئتمانیة  المتوقعة  المحتملة    التعثرالخسائر االئتمانیة  السداد  في  عن 

 شھر بعد تاریخ التقریر؛ و  ۱۲غضون 
عن السداد    التعثرالخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن جمیع أحداث    تتمثل في :  عمر األداةالخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى   -

 .المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة
 

وفقاً لنموذج  ، والتي یتم قیاسھا  البنود التالیة، باستثناء  عمر األداءالخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى    وفقاً لنموذجتقیس الشركة مخصص الخسارة  
 :شھر ۱۲الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدة 

 
 مخاطر ائتمانیة منخفضة في تاریخ التقریر؛ و ھا على أنھا تنطوي على لیة التي تم تحدیدلموجودات الماا -
عن السداد على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة) بشكل ملحوظ    التعثرموجودات التمویل التي لم تزد فیھا مخاطر االئتمان (أي مخاطر   -

 .المبدئي تاریخ اإلدراجمنذ 
 

 المنھجیة العامة 
 

بناًء على التغییر في    ةالثالث  المستویات  عبرلقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة. تنتقل األصول    مستویاتثالث    منھجیة تنطوي علىتطبق الشركة  
دون    مبدئيالدراج  زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ اال  تنطوي علىالتي  . یتم تحویل الموجودات المالیة  دراج المبدئيجودة االئتمان منذ اال

الخسائر االئتمانیة المتوقعة بناًء على احتمالیة تعثر الطرف المقابل على  ، ویتم إدراج  ۲  المستوىإلى    ۱من المستوى    أن تنخفض قیمتھا االئتمانیة
تعتبر   األخرى    كافة األصولمدى عمر األصل.  المستوى  المالیة  االئتمانیة  ۱ضمن  قیمتھا  في  تتعرض النخفاض  لم  إما  ویتم  الخسائر   دراج، 

تعرضت النخفاض في قیمتھا  المالیة على    األصولشھر القادمة. یتم تقییم    ۱۲  فترة الـ  لعمیل خاللاحتمالیة تعثر ااالئتمانیة المتوقعة بناًء على  
  على كافة األصول  لمنھجیة العامة ا  ھذه  على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي. تطبق الشركة  سلبيعندما یكون ھناك تأثیر    االئتمانیة

 .ھامعنصر تمویلي  ال تنطوي على التي التجاریة  المدیونیاتالمالیة باستثناء 
 

 المنھجیة المبسطة 
 

التجاریة   ونیاتالمدی عمرمخصص الخسارة المتوقعة على مدى  إدراجالذي یتطلب  األمر ،  یةخسائر االئتماناللقیاس    منھجیة مبسطةتطبق الشركة 
في مخاطر االئتمان وستكون    الجوھریة، لیست ھناك حاجة لرصد الزیادات  إطار ھذه المنھجیة المبسطة . في  التي ال تنطوي على عنصر تمویلي ھام

 .األوقات ةعمر األداة في كاف المتوقعة على مدى  یةخسائر االئتمان الالشركة مطالبة بقیاس  
 

 یة مخاطر االئتمان الفي  الزیادة الجوھریة
 

وعند تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة،   جوھري منذ اإلدراج المبدئيقد زادت بشكل  یة من األصل الماليمخاطر االئتمان العند تحدید ما إذا كانت 
كالً من المعلومات والتحلیالت    ذلك . یتضمن  جھد زائد تأخذ الشركة في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتاحة دون تكلفة أو  

 .االستشرافیةبما في ذلك المعلومات  رفة، القائم على المعالكمیة والنوعیة، بناًء على الخبرة التاریخیة للشركة وتقییم االئتمان 
 

االستحقاق)    تاریخ  التأخر عنبناًء على فترة التعثر المحددة (أیام   جوھرياألصل المالي قد زادت بشكل    یة منمخاطر االئتمان التفترض الشركة أن  
التصنیف االئتماني لوكالة التصنیف االئتماني المستقلة في حالة    ضمنأو إذا انتقل التعرض من الدرجة االستثماریة إلى الدرجة غیر االستثماریة  

 .المنخفضة المخاطر االئتمانیةاألداة ذات 
 

لوكاالت التصنیف    المسندةمخاطر ائتمانیة منخفضة، تستخدم الشركة التصنیفات االئتمانیة الداخلیة    تنطوي علىمالیة  الداة  األلتحدید ما إذا كانت  
بحسب  أو أعلى   Ba3 تعتبر الشركة ھذا التصنیف، (. تعتبر الشركة أن التصنیف ضمن درجة االستثمار وغیرھا   ل مودیز مثاالئتماني الخارجیة  

أقل. في حال عدم توفر التصنیف الخارجي ألداة مالیة، تقوم الشركة بمراجعة قدرة الطرف  تعثر یة  مخاطر منخفضة واحتمال  ینطوي على ،  مودیز)
 .للعامةالمقابل من خالل مراجعة بیاناتھ المالیة وغیرھا من المعلومات المتاحة 

 
اماتھ االئتمانیة للشركة بالكامل، دون  عن السداد عندما یكون من غیر المحتمل أن یدفع المقترض التز  تعثرتعتبر الشركة أن أحد األصول المالیة قد  

 .االستحقاق) التأخر عن تاریخمعینة (أیام   تعثرالضمان (إن وجد) أو بناًء على فترة  مصادرةإجراءات مثل تخاذ لجوء الشركة ال
  



 ۱۱  شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع)  ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

 أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع)  ۲
 
 السیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع)  ٤-۲
 

 األدوات المالیة (تابع)   (ب)
 

 س الخسائر االئتمانیة المتوقعة قیا
 

النقدي    التعثرحاالت    لكافة تقدیر مرجح لخسائر االئتمان. یتم قیاس خسائر االئتمان على أنھا القیمة الحالیة    في الخسائر االئتمانیة المتوقعة  تتمثل  
 ً الخسائر االئتمانیة    تخفیض). یتم  الحصول علیھاللعقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع الشركة    (أي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة للشركة وفقا

أقصى فترة تعاقدیة    فيأقصى فترة یتم أخذھا في االعتبار عند تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة    تتمثل  المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي.
 .تتعرض خاللھا الشركة لمخاطر االئتمان

 
 التي تعرضت النخفاض ائتماني األصول المالیة 

 
  . یعتبر األصل الماليقد تعرضت النخفاض ائتمانيمطفأة  في تاریخ كل تقریر بتقییم ما إذا كانت األصول المالیة المدرجة بالتكلفة التقوم الشركة  

 على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي.  سلبيتأثیر   حدث لھ" عند وقوع حدث أو أكثر من تعرض النخفاض ائتماني "   أنھ
 

 المشتقات وأنشطة التغطیة  )۲(
 

  أدوات مالیة مشتقة
 
ً   یتم  األدوات  بالقیمة العادلة، بما في ذلك تلك    من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۹الخاضعة للمعیار رقم  إدراج جمیع األدوات المشتقة    مبدئیا

ھا العادلة. یتم إدراج  المرتبطة باستثمارات األسھم غیر المدرجة بالتاریخ الذي یتم فیھ االرتباط بعقد األداة المالیة المشتقة ویعاد قیاسھا الحقاً بقیم
تطبیق محاسبة التغطیة من خالل تصنیف األدوات المشتقة كأدوات    تقد اختار   تكن المنشأةتغییرات القیمة العادلة في الربح أو الخسارة، ما لم  

  تغطیة في عالقة تغطیة مؤھلة. 
 

 تغطیات التدفقات النقدیة 
  
تغطیة التغیرات في التدفقات النقدیة المنسوبة إلى مخاطر محددة مصاحبة لألصل أو االلتزام المدرج  عندما تصنف األداة المشتقة كأداة تغطیة في   

ج ضمن احتیاطي  أو معاملة تنبؤ ترتفع احتماالت حدوثھا، فإن الجزء الفعال من التغیرات بالقیمة العادلة لألداة یتم إدراجھ بالدخل الشامل اآلخر ویدر
. أي جزء غیر فعال من التغیرات بالقیمة العادلة لألداة المشتقة یتم إدراجھ فوراً في الربح أو الخسارة. إذا لم تعد أداة  التغطیة في حقوق المساھمین

  مستقبالً. التغطیة تلبي معاییر محاسبة التغطیة أو انتھت مدتھا أو تم بیعھا أو ممارستھا أو تم إلغاء التصنیف، عندئذ یتم إیقاف محاسبة التغطیة
 

ضمن    إدراج األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء الفعال من مبادالت معدل الفائدة لقروض التغطیة ذات القیمة المتغیرة في الربح أو الخسارة  یتم
  تكلفة التمویل في نفس وقت مصروف الفائدة على القروض المغطاة.

 
أو عندما تقوم المنشأة بإلغاء تصنیف عالقة التغطیة مع توقع استمرار حدوث    عندما تنتھي مدة أداة التغطیة أو یتم بیعھا أو إلغاؤھا أو ممارستھا

وق المساھمین  معاملة التنبؤ التي تمت تغطیتھا، عندئذ یتم إیقاف محاسبة التغطیة مستقبالً. وتبقى المكاسب والخسائر المتراكمة في تلك الحالة في حق
لة. وإذا لم یعد من المتوقع حدوت المعاملة التي تمت تغطیتھا، فإن المكاسب أو الخسائر المتراكمة  ویتم إدراجھا وفقا للسیاسة أعاله عند حدوث المعام

  غیر المحققة والمدرجة في حقوق المساھمین یتم إدراجھا فورا في الربح أو الخسارة.
 

  المشتقات الضمنیة
 

  ً تأثیر بعض التدفقات النقدیة للعقد المجمع  یختلف  ، حیث  ة غیر مشتق  ة أساسی  أداة   تتمثل المشتقات الضمنیة في إحدى مكونات العقد الذي یتضمن أیضا
 لمشتقات قائمة بذاتھا.   على نحو مماثل

 
 :أدناه الشروطاستیفاء   عندما یتمأصل مالي  األساسيلم یكن العقد  ما بشكل منفصل  احتسابھاویتم  األساسيعن العقد  الضمنیةیتم فصل المشتقات 

 
ً  ترتبط الخصائص والمخاطر االقتصادیة للمشتقات الضمنیة ارتباطاً ال  -أ  بالخصائص والمخاطر االقتصادیة للعقد األساسي.  وثیقا

 تعریف المشتقات. التي تستوفي نفس شروط المشتقات الضمنیة على  منفصلة الداة تنطوي األ -ب
 القیمة العادلة في الربح أو الخسارة. ال یتم قیاس العقد بالقیمة العادلة مع االعتراف بالتغیرات في   -ج

 
فصلھا بالقیمة العادلة مع إدراج جمیع التغیرات الالحقة في القیمة العادلة في الربح أو الخسارة. تعتبر    یتعینیتم إدراج المشتقات الضمنیة التي  

 فصلھا جزًءا من العقد األساسي وال یتم حسابھا بشكل منفصل.  یتعینالمشتقات الضمنیة التي ال 
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 (تابع)  ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

 أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع)  ۲
 
 محاسبیة الجوھریة (تابع) السیاسات ال ٤-۲
 
 العقود مع العمالء  ) ج(
 

 حول القوائم المالیة. للعقد مصدرین من اإلیرادات كالتالي:   ۱أدرجت إیرادات الشركة وفقاً التفاقیة شراء الطاقة والمیاه كما ھو محدد في اإلیضاح  
 

 رسوم الطاقة  .)۱
 رسوم االستثمار  .أ

 رسوم التشغیل والصیانة الثابتة  . ب
  

 متغیرة (أي رسوم الكھرباء والمیاه والوقود) رسوم  .)۲
 

 تشغیلي. تعتبر رسوم الطاقة المتعلقة برسوم االستثمار بموجب اتفاقیة شراء الطاقة والمیاه عنصر إیجار في االتفاقیة وتمثل إیرادات اإلیجار ال
 

الطاقة للشركة العُمانیة لشراء الطاقة والمیاه. والرسوم المتغیرة (تشمل  رسوم الطاقة المتعلقة برسوم التشغیل والصیانة الثابتة ھي رسوم من توفیر 
 رسوم الطاقة ورسوم المیاه ورسوم الوقود) ھي رسوم من إنتاج الكھرباء والمیاه وتوصیلھما. 

 
 رسوم الطاقة 

 

كإیرادات بموجب إیجار تشغیلي ویتم إدراجھا    تمثل رسوم الطاقة رسوم االستثمار ورسوم التشغیل والصیانة الثابتة. تتم معاملة رسوم االستثمار
وط التعاقدیة  على أساس طریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار، وتدَرج رسوم التشغیل والصیانة الثابتة بناء على حجم الطاقة المقدمة وفقاً للشر

  المنصوص علیھا في اتفاقیة شراء الطاقة والمیاه.
 

 الرسوم المتغیرة 
 

م فیھا نقل  رسوم الطاقة ورسوم إنتاج المیاه ورسوم الوقود عند تسلیم الكھرباء والمیاه، وھي المرحلة الزمنیة التي یقبل فیھا العمیل التسلیم ویتتدرج  
 مخاطر السیطرة على المرافق إلى العمیل ولیس ھناك أي التزام غیر محقق قد یؤثر على قبول العمیل للمرافق. 

 

 خالل إدراج اإلیرادات من العقود مع العمالء.  جوھریة أحكامال توجد  
 

 التزام األداء 
 

المبرمة   العقود  الوحید للشركة. ینشأ عن  العمیل  الطاقة والمیاه في ُعمان وھي  العُمانیة لشراء  الكھرباء والمیاه للشركة  العمیل  تبیع الشركة  مع 
قة لإلنتاج. إن أسعار المعامالت لكل التزام أداء محددة بالعقود المذكورة مع الشركة  التزامات أداء أھمھا إنتاج/ تزوید الكھرباء والمیاه وتوفیر الطا 

  والمیاه.العُمانیة لشراء الطاقة والمیاه بشكل منفصل، وتساوي ھذه األسعار أسعار البیع المستقلة لكل التزام أداء بموجب اتفاقیة شراء الطاقة 
 

 المیاه والكھرباء وعندما توفر الطاقة.تفي الشركة بالتزامات األداء عند توصیلھا 
 

 تحدید سعر المعاملة 
 

ن تمویلي  یتم إعداد فاتورة حسب سعر المعاملة (التعرفة) بناء على العقود. وتكون مدد السداد أقل من شھر وبالتالي ال یشمل سعر المعاملة أي مكو
  جوھري.

 
 قروض محملة بفوائد  (د)

 
بالقیمة العادلة ناقص التكالیف المنسوبة مثل رسوم ترتیبات القروض.    إدراجیتم   ً القروض ذات الفوائد مبدئیاً  یتم    اإلدراجعملیة  ل  الحقا المبدئي، 

لى  أي فرق بین التكلفة والقیمة االستردادیة في الربح والخسارة طیلة مدة القرض وعإدراج  مع    المطفأة إدراج القروض ذات الفوائد بسعر التكلفة  
 أساس سعر الفائدة السائد. 

 
ین القیمة الدفتریة  تتم إزالة االقتراضات من قائمة المركز المالي عند تسدید االلتزام المحدد في العقد أو إلغائھ أو انتھاء صالحیتھ. یتم إدراج الفرق ب

ول غیر نقدیة محولة أو التزامات تم تحملھا، في الربح  لاللتزام المالي الذي انقضى أو تم تحویلھ لطرف آخر والمقابل المدفوع، بما في ذلك أي أص
 تكالیف تمویل. إیرادات أخرى أو أو الخسارة ك

 
 دائنیات تجاریة وأخرى  (ھـ)

 
ة وعادة ما یتم  تمثل ھذه المبالغ االلتزامات مقابل البضائع والخدمات المقدمة للشركة قبل نھایة السنة المالیة والتي لم تسدد. إن المبالغ غیر مضمون

بعد فترة ر  شھ  ۱۲. تعرض الدائنیات التجاریة واألخرى كالتزامات جاریة إال إن كان الدفع غیر مستحق خالل  اإلدراجیوم من    ۳۰سدادھا خالل  
 باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.   المطفأةیتم إدراجھا مبدئیاً بقیمتھا العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة ، و التقریر

 
 مدیونیات تجاریة  (و)

 
عادةً خالل    المدیونیات التجاریة ھي مبالغ مستحقة من العمالء مقابل البضاعة المبیعة أو الخدمات المقدمة في سیاق األعمال العادیة وتستحق السداد

على مكونات مالیة    یوم وبالتالي، یتم تصنیفھا على أنھا متداولة. تدرج المدیونیات التجاریة مبدئیاً بقیمة المقابل غیر المشروط إال إذا احتوت  ۲٥
بالتكلفة  جوھریة وعندھا یتم إدراجھا بالقیمة العادلة. تحتفظ الشركة بالمدیونیات التجاریة بھدف تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وقیاسھا ال حقاً 

 باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. المطفأة 
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 أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع)  ۲
 
 السیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع)  ٤-۲
 

 النقد وما یعادلھ  (ز) 
 

أو أقل والتي یمكن تحویلھا    ین یوم النقد في الصندوق واستثمارات أخرى قصیرة األجل عالیة السیولة التي تستحق خالل تسع   النقد وما یعادلھیتضمن  
 بسھولة إلى مبالغ نقدیة محددة، والتي تخضع لمخاطر غیر جوھریة للتغیرات في القیمة. 

 
 ممتلكات وآالت ومعدات  ) ح(

 
 اإلدراج والقیاس  ) ۱(

 
 ً بالتكلفة ناقصا الممتلكات واآلالت والمعدات  القیمة المتر  یتم قیاس بنود  اكمة. تتضمن التكلفة المصروفات  االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض 

المشیدة بذاتھا على تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأي تكالیف أخرى   تنسب  المنسوبة بصفة مباشرة إلى اقتناء األصل. وتشتمل تكلفة األصول 
قع الذي تتواجد فیھ وتكالیف االقتراض  مباشرة إلى جعل األصول في حالة التشغیل لالستخدام المقصود، وتكالیف تفكیك وإزالة البنود وصیانة المو

 المرسملة.  
 

لكات واآلالت  عندما یكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجیّة مختلفة، یتم احتسابھا كبنود منفصلة (مكونات رئیسیّة) للممت
  والمعدات.

 
للممتلكات    یتم تحدید أرباح وخسائر استبعادات أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات عن طریق مقارنة المتحصالت من االستبعاد مع القیمة الدفتریة

 واآلالت والمعدات، ثم یتم إدراجھا بالصافي ضمن الدخل اآلخر في الربح أو الخسارة.  
 

 المصروفات الالحقة  ) ۲(
 

 ات الالحقة فقط عندما تزید من المنافع االقتصادیة المستقبلیة المضمنة في األصل المحدد الذي تتعلق بھ. تتم رسملة المصروف 
 

بالفعل إلى القیمة الدفتریة لألصل عندما یكون من    تكبدھایتم إضافة المصروفات الالحقة التي تتعلق بالممتلكات واآلالت والمعدات والتي قد تم  
االقتصادیة المستقبلیة، التي تزبد عن معیار األداء المقیم لألصل القائم، إلى الشركة. یتم إدراج كافة المصروفات الالحقة    المحتمل أن تتدفق المنافع

 األخرى كمصروف في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا. 
 
  االستھالك ) ۳(

 
قیمھا المتبقیة لشطب بنود الممتلكات واآلالت والمعدات على مدى  یتم احتساب االستھالك باستخدام طریقة القسط الثابت لتخصیص التكلفة ناقصا  

بشكل منفصل.  أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة. یتم استھالك كل جزء من بند الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة الھامة فیما یتعلق بإجمالي تكلفة بند  
 فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة: 

   
 األعوام  

  ۳٥إلى  ۳۰ مبانٍ 
  ۳٥إلى  ۱۰ طرق وخطوط أنابیب 

 ۳٥إلى  ۲۰ آالت وماكینات 
 ۱۲إلى  ۲ آالت وماكینات (أدوات ومعدات) 

 ۱۰إلى  ۳ معدات مكتبیة 
 ۱۰إلى  ٥ مركبات

 ٥إلى  ۳ معدات حاسب آلي 
 

یتم تحدید   منتظمة.  الممتلكات واآلالت والمعدات لإلصالح على فترات  بناء على  تخضع بنود معینة من  المبدئي  المتأصلة لإلصالح  المكونات 
یتم    التكالیف المقدرة لإلصالح القادم، ویتم استھالكھا بشكل منفصل لتعكس تقدیر الفترات بین اإلصالحین. تتم رسملة تكالیف اإلصالحات التي 

  رة.تكبدھا الحقا كإضافات، ویتم شطب القیم الدفتریة للمكونات المستبدلة إلى الربح أو الخسا
 

 أعمال رأسمالیة قید التنفیذ  ) ٤(
 

یحدث عندما یصبح    یتم قیاس األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ بالتكلفة وال یتم استھالكھا حتى یتم تحویلھا إلى إحدى الفئات المذكورة أعاله، األمر الذي
 األصل جاھزاً لالستخدام المقصود. 

 
 تجدید الموقع  ) ٥(

 
التزام   للقیمة  یتم إدراج  إلى االلتزام بتجدید الموقع المستقبلي. ویتم قیاس االلتزام وفقاً  التي تفضي  للموقع عندما تجھز األنشطة  تجدید المستقبلي 

النقدیة الصادرة المستقبلیّة التقدیریة التي یتم تكبّدھا على أساس التقنیّة الحالیّة. ویتضّمن االلتزام كل التك احبة لتجدید  الیف المصالحالیّة للتدفقات 
 الموقع بما فیھا إغالق المحطة وتكالیف المراقبة. 

  



 ۱٤  شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع)  ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

 أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع)  ۲
 
 السیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع)  ٤-۲
 
 انخفاض قیمة األصول غیر المالیة  )ط(

 
المخزون وأصول الضریبة المؤجلة، بتاریخ كل تقریر لتحدید ما إذا كان ھناك أي  تتم مراجعة القیم الدفتریة لألصول غیر المالیة للشركة، بخالف 

ي القیمة  مؤشر على وجود انخفاض في القیمة. فإذا وجد مثل ھذا المؤشر، یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد لألصل. یتم إدراج خسارة االنخفاض ف
ھي أصغر مجموعة أصول محددة    منتجة للنقدتتجاوز قیمتھا القابلة لالسترداد. إن الوحدة ال لنقدمنتجة لإن كانت القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة ال

ذلك إلى   تقوم بتولید تدفقات نقدیة مستقلة بشكل كبیر عن األصول األخرى. یتم إدراج خسائر انخفاض القیمة في قائمة الربح أو الخسارة ما لم یؤد 
یتم تخصیص خسائر انخفاض القیمة    عكس إعادة تقییم سابق تم إدراجھ في حقوق المساھمین، ففي ھذه الحالة یتم تحمیلھا في حقوق المساھمین. 

القیم الدفتریة    لتخفیض، ثم  منتجة للنقدأوال لتقلیل القیمة الدفتریة ألي شھرة تم تخصیصھا للوحدات ال  منتجة للنقدالمدرجة فیما یتعلق بالوحدات ال
  على أساس تناسبي. منتجة للنقدلألصول األخرى في الوحدات ال

 
االستخدام أو قیمتھ العادلة أیھما أكبر مخصوماً منھا تكلفة البیع. لتقدیر القیمة    منھي قیمتھ    منتجة للنقدل أو الوحدة الالقیمة القابلة لالسترداد لألص 

یتم    من إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة لتعكس تقدیرات السوق    تخفیضاالستخدام،  التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة 
  .منتجة للنقدللقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة لذلك األصل أو الوحدة الالحالیة 

 
  تحدد اإلدارة ما إذا كانت ھناك أي مؤشرات على انخفاض قیمة الممتلكات واآلالت والمعدات على أساس سنوي بسبب الفرق بین فترة التدفقات

. ویتطلب تقدیر القیمة قید االستخدام  منتجة للنقدتطلب تقدیراً للقیمة المستخدمة للوحدات الالنقدیة التعاقدیة واالستھالك المحاسبي لألصل. إن ھذا ی
عدالً مناسباً للخصم  من الشركة إجراء تقدیر للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة لفترة ما بعد مدة اتفاقیة شراء الطاقة والمیاه المبدئیة، وأن تختار م

 تلك التدفقات النقدیة. الحتساب القیمة الحالیة ل
 

سارة  فیما یتعلق باألصول األخرى، یتم تقییم خسائر انخفاض القیمة المدرجة في فترات سابقة في تاریخ كل تقریر لتحدید أي مؤشرات على أن الخ
 قد تناقصت أو زالت كلیاً. 

 
لقیمة القابلة لالسترداد. یتم عكس خسارة انخفاض القیمة فقط  یتم عكس خسارة انخفاض القیمة إذا كان ھناك تغیر في التقدیرات المستخدمة لتحدید ا

، في حالة عدم إدراج  طفاء إلى الحد الذي ال تزید فیھ القیمة الدفتریة عن القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا، بعد خصم االستھالك أو اإل
 خسارة انخفاض القیمة. 

 

 عقود اإلیجار  )ي(
 

  السیطرة   حقنقل  بموجبھ    تمإیجار إذا    أو ینطوي علىیمثل العقد  عقد إیجار.  یمثل أو ینطوي على  عند بدء العقد، تقوم الشركة بتقییم ما إذا كان العقد  
 . مقابل نظیراستخدام أصل محدد لفترة زمنیة  على

 
 مستأجربصفتھا الطرف الالشركة  ) ۱(

 
حق االستخدام والتزامات مقابلة في التاریخ الذي یصبح فیھ األصل المؤجر متاح لالستخدام من قبل الشركة.  یتم إدراج اإلیجارات على أنھا أصول 

دیم معدل  یتم تخصیص كل دفعة إیجار بین االلتزامات وتكالیف التمویل. یتم تحمیل تكالیف التمویل في الربح أو الخسارة على مدى فترة اإلیجار لتق
المتبقي من االلتزام في كل فترة. یتم استھالك أصول حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل ومدة اإلیجار،  فائدة منتظم ثابت للرصید  

 أیھما أقصر، على أساس القسط الثابت. 
 
 

 ً علی أساس القیمة الحالیة. تشمل التزامات اإلیجار صافي القیمة الحالیة لدفعات اإلیجار   تقاس األصول وااللتزامات الناتجة عن عقد اإلیجار مبدئیا
 التالیة: 

 الدفعات الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة المضمنة)، ناقصاً أي حوافز إیجار مدینة.  •
 دفعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل.  •
 تأجر بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. المبالغ المتوقع دفعھا من المس  •
 سعر ممارسة خیار الشراء إذا كانت احتمالیة ممارسة المستأجر لھذا الخیار مؤكداً بشكل معقول.  •
 دفعات غرامات إلنھاء عقد اإلیجار، إذا كانت مدة اإلیجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخیار. •

 
إذا  یتم خصم دفعات اإلیجار باستخدام معدل الفائدة   تقاس    تحدید ھذا المعدل، أو معدل االقتراض اإلضافي للشركة.  أمكنالضمني في اإلیجار، 

 أصول حق االستخدام بالتكلفة، وتشمل ما یلي: 
 

 مبلغ القیاس المبدئي اللتزام اإلیجار.  •
 أي دفعات إیجار سددت في أو قبل تاریخ البدء ناقصاً أي حوافز إیجار مستلمة. •
 مباشرة مبدئیة. أي تكالیف  •
 تكالیف التجدید.  •

  



 ۱٥  شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع)  ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

 أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع)  ۲
 
 السیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع)  ٤-۲
 
 (تابع)  عقود اإلیجار )ي(

 

 الشركة بصفتھا الطرف المستأجر (تابع) ) ۱(
 

األجل   باإلیجارات قصیرة  المرتبطة  الدفعات  إدراج  أو  یتم  الربح  الثابت كمصروف في  القسط  أساس  القیمة على  منخفضة  وإیجارات األصول 
شھر أو أقل. تحتسب الشركة كل عنصر من عناصر اإلیجار المتضمنة في العقد على   ۱۲الخسارة. إن اإلیجارات قصیرة األجل ھي إیجارات لمدة  
 أنھ إیجار منفصل عن غیره من العناصر غیر اإلیجاریة. 

 
ا خیار ة اإلیجار الفترة غیر القابلة لإللغاء التي یحق للشركة خاللھا استخدام األصل األساسي. ویتم تعدیل مدة اإلیجار بالفترات التي یغطیھتعتبر فتر 

د على نحو  التمدید، إذا كان من المؤكد على نحو معقول أن الخیار سیماَرس، وكذلك الفترات المشمولة بخیار إنھاء عقد اإلیجار، إذا كان من المؤك
 معقول أن الخیار لن یماَرس. 

 
 بصفتھا الطرف المؤجر الشركة  ) ۲(
 

 .المستقلة النسبیة ا على أساس أسعارھ ي، تخصص الشركة المقابل في العقد لكل عنصر إیجارعنصر إیجاري ینطوي على عند بدء أو تعدیل عقد 
 

 .عقد إیجار تمویلي أو عقد إیجار تشغیلي  یمثلمؤجر، فإنھا تحدد عند بدایة عقد اإلیجار ما إذا كان كل عقد إیجار  تكون الشركة ھي الطرف العندما  
 

المتعلقة بملكیة األصل    واالمتیازات المخاطر  فعلي كافة  لتصنیف كل عقد إیجار، تقوم الشركة بإجراء تقییم شامل لما إذا كان عقد اإلیجار ینقل بشكل  
عقد إیجار تشغیلي. كجزء من ھذا التقییم، تأخذ الشركة في االعتبار بعض    وغیر ذلك یكونعقد اإلیجار تمویلي؛  ھذه الحالة یكون  في  األساسي.  

 .لجزء األكبر من العمر االقتصادي لألصلیمثل االمؤشرات مثل ما إذا كان عقد اإلیجار  
 

بتقییم تصنیف   كما تقوموعقد اإلیجار من الباطن بشكل منفصل.    األساسيجار  عندما تكون الشركة مؤجر وسیط، فإنھا تحاسب حصتھا في عقد اإلی 
إلى األصل األساسي. إذا كان عقد اإلیجار   استناداً ، ولیس  األساسيستخدام الناشئ عن عقد اإلیجار  االحق  أصل  إلى    استناداً عقد اإلیجار من الباطن  

 .تصنف عقد اإلیجار من الباطن على أنھ عقد إیجار تشغیلي حیث، الرئیسي قصیر األجل تطبق الشركة اإلعفاء الموضح أعاله
 

التقاریر المالیة لتخصیص  من المعاییر الدولیة إلعداد  ۱٥رقم الشركة المعیار  ینطوي على عناصر إیجاریة وغیر إیجاریة، تطبقإذا كان الترتیب 
 .المقابل في العقد

 
على صافي االستثمار  التقاریر المالیة من المعاییر الدولیة إلعداد  ۹رقم  المعیار في الواردة وانخفاض القیمة  اإلدراجتطبق الشركة متطلبات إلغاء 

 .في عقد اإلیجارفي عقد اإلیجار. كما تقوم الشركة بانتظام بمراجعة القیم المتبقیة المقدرة غیر المضمونة المستخدمة في حساب إجمالي االستثمار 
اإلیجار المستلمة بموجب عقود اإلیجار التشغیلي كدخل على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار كجزء من   دفعاتإدراج  الشركة ب   تقوم

 .""اإلیرادات األخرى
 
 المخصصات  )ك(
 

نتیجة لحدث سابق ویكون من المحتمل أن یتطلب ذلك    ضمنيیدرج المخصص في قائمة المركز المالي عندما یكون لدى الشركة التزام قانوني أو  
للمنافع االقتصادیة لسداد ذلك االلتزام. إذا كان األثر جوھریاً، یتم تحدید المخصصات عن طریق خصم التدفقات النقدیة ا لیة  لمستقبتدفقاً خارجاً 

 الئماً. المتوقعة بمعدل قبل الضریبة یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود، والمخاطر المحددة لذلك االلتزام، عندما یكون ذلك م
 
 إدراج اإلیرادات  )ل(

 
على  تُقاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو مستحق القبض صافیة من المردودات والمخصصات والخصومات التجاریة والحسومات  

 الكمیة. 
 

 رسوم الطاقة 
تشغیلي ویتم إدراجھا    تمثل رسوم الطاقة رسوم االستثمار ورسوم التشغیل والصیانة الثابتة. تتم معاملة رسوم االستثمار كإیرادات بموجب إیجار

وط التعاقدیة  على أساس طریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار، وتدَرج رسوم التشغیل والصیانة الثابتة بناء على حجم الطاقة المقدمة وفقاً للشر
  المنصوص علیھا في اتفاقیة شراء الطاقة والمیاه.

 

 الرسوم المتغیرة 
اه ورسوم الوقود عند تسلیم الكھرباء والمیاه، وھي المرحلة الزمنیة التي یقبل فیھا العمیل التسلیم ویتم فیھا  تدرج رسوم الطاقة ورسوم إنتاج المی

 نقل مخاطر السیطرة على المرافق إلى العمیل ولیس ھناك أي التزام غیر محقق قد یؤثر على قبول العمیل للمرافق. 
 

العُمان اتفاقیة طویلة األجل مع الشركة  المعاملة وتخصص سعر  لدى الشركة  التزام األداء وسعر  الطاقة والمیاه ش.م.ع.م والتي تحدد  یة لشراء 
 المعاملة لكل التزام أداء منفصل. 

 

حد الذي  یتم استخدام الخبرة المتراكمة لتقدیر الخصومات وتكوین مخصص لھا، باستخدام طریقة القیمة المتوقعة، ویتم إدراج اإلیرادات فقط إلى ال
 أال یحدث عكس كبیر.   بشكل كبیریكون فیھ من المحتمل 

  
أن الفترة بین نقل السلع أو الخدمات المتفق علیھا إلى العمیل والدفع من  ال تقوم الشركة بتعدیل أي من أسعار المعامالت للقیمة الزمنیة للنقود حیث 

  قبل العمیل ال تتجاوز سنة واحدة ویتم إجراء عملیات البیع بشروط ائتمان متفق علیھا والتي تتماشى مع ممارسة القطاع.
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 المرحلیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع)  ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

 أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع)  ۲
 
 ة الجوھریة (تابع) السیاسات المحاسبی ٤-۲
 
 التمویل   وتكالیف إیرادات  )م(
 

الفوائد التي یتم    ومصروفاتالودائع المصرفیة وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة    منتشتمل إیرادات/ تكلفة التمویل على الفوائد المستلمة  
 .باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي إدراجھا

 
 إلى:النقدیة المستقبلیة المقدرة أو المقبوضات خالل العمر المتوقع لألداة المالیة    الدفعات   تخفیض یتم بموجبھ  معدل الفائدة الفعلي" ھو المعدل الذي  "
 

 إجمالي القیمة الدفتریة لألصل المالي؛ أو -
 .التكلفة المطفأة لاللتزام المالي -
 

النخفاض  األصل    یتعرضعند احتساب إیرادات ومصروفات الفوائد، یتم تطبیق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القیمة الدفتریة لألصل (عندما ال  
، یتم احتساب  المبدئي   اإلدراج) أو على التكلفة المطفأة لاللتزام. ومع ذلك، بالنسبة للموجودات المالیة التي انخفضت قیمتھا االئتمانیة بعد  ائتماني

یعود حساب    ، یتعرض النخفاض ائتماني دخل الفوائد عن طریق تطبیق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة لألصل المالي. إذا لم یعد األصل  
 دخل الفوائد إلى األساس اإلجمالي. 

 
 تكالیف االقتراض  ) ن(

 
تشیید أو إنتاج أصول مؤھلة، وھي األصول التي تتطلب بالضرورة فترة طویلة  تُضاف تكالیف االقتراضات التي تنسب مباشرةً إلى حیازة أو  

  لتصبح جاھزة لالستخدام المقصود منھا، إلى تكالیف ھذه األصول حتى تصبح األصول جاھزة لالستخدام المقصود منھا. أما إیرادات االستثمار 
تھا على أصول مؤھلة فتخصم من تكالیف تلك األصول. تُدرج كافة تكالیف  المكتسبة على االستثمارات المؤقتة القتراضات محددة تتوقف مصروفا 

 االقتراضات األخرى كمصروف في السنة التي تتكبد فیھا. 
 
 المخزون )س(

 
یھ اآلن من لیُدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل. وتتمثّل التكالیف بالمصروفات المتكبدة جعل كل منتج على ما ھو ع

المباشرة  حیث الموقع والحالة. وتعتمد تكلفة المواد الخام والمواد المستھلكة والبضائع قید البیع على طریقة المتوسط المرجح وتتمثل بالتكالیف  
  للمواد والمصروفات العمومیة ذات العالقة.

 
دي مخصوماً منھا مصروفات البیع المتنوعة المطبقة. عند الضرورة،  صافي القیمة القابلة للتحقق ھي سعر البیع المقدر في سیاق النشاط االعتیا

 والتالفة وبطیئة الحركة، إن ُوجدت، وذلك استناداً إلى تقییم اإلدارة.  المتقادمةمخصص للبنود  رصد یتم 
 
 مصروفات ضریبة الدخل  )ع(

 
ویُدرج مصروف ضریبة الدخل بقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  یتمثل مصروف ضریبة الدخل في الضریبة الجاریة والضریبة المؤجلة. 

 اآلخر باستثناء ما یتعلق ببنود یتم إدراجھا مباشرة بحقوق المساھمین، وفي ھذه الحالة تدرج بحقوق المساھمین. 
 

عدالت الضریبیة المطبقة أو التي تطبق على نحو  تمثّل الضریبة الجاریة الضریبة المتوقعة مستحقة الدفع على الدخل الضریبي للفترة باستخدام الم
 واسع في تاریخ التقریر وأي تسویات للضریبة مستحقة الدفع عن سنوات سابقة.

 
یة لألصول  یتم احتساب الضریبة المؤجلة باستخدام طریقة التزام المیزانیة العمومیة التي تكّون مخصصاً لجمیع الفروق المؤقتة بین المبالغ الدفتر

قع  زامات لغرض إعداد التقریر المالي والمبالغ المستخدمة ألغراض الضریبة. ویتم قیاس الضریبة المؤجلة وفقاً للمعدالت الضریبیة التي یتووااللت
 أن تطبق على الفارق المؤقت عند إلغائھا، استنادا إلى القوانین المطبقة أو التي ستطبق على نحو واسع بحلول تاریخ التقریر.

 
أصل الضریبة المؤجلة إال بالقدر الذي تتوفر معھ أرباح خاضعة للضریبة مستقبالً والتي یمكن استغالل الفروق المؤقتة في مقابلھا.  ال یُعترف ب

  ویتم مراجعة أصول الضریبة المؤجلة في تاریخ كل تقریر ویتم تخفیضھا بالقدر الذي یصبح من غیر المحتمل معھ تحقق المنفعة الضریبیة ذات 
 الصلة. 

 
ئب  تتم مقاصة أصول والتزامات الضریبة المؤجلة إذا نشأ حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة أصول والتزامات الضریبة الجاریة وكانت تتعلق بضرا 

مختلفة خاضعة للضریبة، ولكنھا تنوي تسویة    منشآت للضریبة، أو على    ةالخاضع   المنشأةالدخل التي تفرضھا نفس السلطة الضریبیة على نفس  
 والتزامات الضریبة الجاریة على أساس الصافي أو یتم تحقق األصول وااللتزامات الضریبیّة الخاصة بھا في ذات الوقت.  أصول

 
أو    ولتحدید مبالغ الضریبة الجاریة والمؤجلة، تأخذ الشركة في االعتبار أثر المراكز الضریبیة غیر المؤكدة ومدى استحقاق أي ضرائب إضافیة 

یم كفایة التزام الضریبة للسنة الضریبیة المفتوحة على تقدیرات وافتراضات وقد ینطوي على العدید من األحكام حول األحداث  فوائد. ویعتمد تقی
یر على  المستقبلیة. وقد تتوفر معلومات جدیدة تؤدي إلى تغییر موقف الشركة المتعلق بكفایة االلتزامات الضریبیة الراھنة؛ ویؤثر مثل ھذا التغ

 یبة للفترة التي یتخذ فیھ مثل ھذا القرار. مصروف الضر
  



 ۱۷  شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع)  ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

 أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع)  ۲
 
 السیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع)  ٤-۲
 
 تعویضات الموظفین  )ف(

 
لخطة التأمین   إدراجیتم   للعاملین العُمانیین وفقاً  المتعلقة باالشتراكات المدفوعة في إطار برنامج تقاعد باشتراكات محّددة بالنسبة  ات  االلتزامات 

 . تقدیم الخدمة ذات الصلةاالجتماعیة المعمول بھا في سلطنة ُعمان كمصروفات في الربح والخسارة عند 
 

كافآت نھایة الخدمة للعاملین غیر العُمانیین في مبلغ المكافأة المستقبلیة التي یجنیھا ھؤالء العاملون مقابل خدماتھم  یتمثل التزام الشركة فیما یتعلق بم
 وتعدیالتھ.  ۲۰۰۳في الفترات الحالیة والسابقة، مع مراعاة عقود التوظیف وقانون العمل العُماني لعام 

 
للمعیار المحاسبي رقم   الموظَّفین"، تقوم اإلدارة بإجراء تقییم القیمة الحالیّة اللتزامات الشركة كما في تاریخ التقریر، باستخدام  "منافع    ۱۹وفقاً 

لھذه الطریقة،  األسالیب االكتواریة، بالنسبة لمكافآت نھایة خدمة الموظَّفین مستحقة الدفع بموجب أحكام قانون العمل العُماني السابق ذكره. ووفقاً  
 لخدمة المتوقع لكل موظف لدى الشركة والراتب األساسي المتوقع بتاریخ نھایة الخدمة. تم تقییم عمر ا

 
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  )ص(

 
كمصروفات    إدراجھا ویتم    ، یتم احتساب مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وفقاً لقانون الشركات التجاریة، حسب متطلبات الھیئة العامة لسوق المال 

 في قائمة الربح أو الخسارة. 
 
 توزیعات األرباح  )ق(

 
 یأخذ أعضاء مجلس اإلدارة بعین االعتبار المعاییر المناسبة متضمنة متطلبات قانون الشركات التجاریة عند التوصیة بتوزیعات األرباح. 
 

 .من قبل المساھمین للشركة في الفترة التي تعتمد فیھاتدرج التوزیعات النقدیة لمساھمي الشركة كالتزام في القوائم المالیة  
 
 األرباح وصافي األصول للسھم الواحد  ) ر(

 
سارة  تعرض الشركة بیانات ربحیة السھم الواحد وصافي األصول لألسھم العادیة. ویتم احتساب ربحیة السھم الواحد األساسیة بقسمة الربح أو الخ

  العادیین للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة.المنسوبة إلى المساھمین 
 
  یتم احتساب صافي األصول للسھم الواحد بقسمة صافي األصول المنسوبة إلى مساھمي الشركة العادیین على عدد األسھم العادیة مستحقة الدفع 

ألداء  ال یعتبر صافي األصول مقیاس    حقوق المساھمین ناقصاً عجز/ فائض التغطیة. لغرض كمجموع  ھذا اخالل العام. یتم تحدید صافي األصول ل 
 محدد في المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة. 

 
 التقریر القطاعي  )ش(

 
مسؤول اتخاذ القرارات  إن  عن قطاعات األعمال بطریقة متوافقة مع التقریر الداخلي المقدم لمسؤول اتخاذ القرارات التشغیلیة.    إعداد التقاریر یتم  

على أنھ الرئیس التنفیذي الذي یدیر الشركة بشكل یومي    وتم تعیینھھو المسؤول عن تخصیص المصادر وتقییم أداء قطاعات األعمال،    التشغیلیة
 ھات مجلس اإلدارة الذي یتخذ القرارات االستراتیجیة. وفقاً لتوجی

 
 رأس المال  )ت(

 
تصنف األسھم العادیة كحقوق مساھمین. وتخصم التكالیف اإلضافیة التي تنسب مباشرة إلى إصدار أسھم عادیة وخیارات أسھم من حساب رأس  

الشركة العادیة (أسھم الخزینة)، یتم خصم المقابل المدفوع، باستثناء أي تكالیف  المال، مخصوماً منھا أثر الضریبة. وعندما یتم إعادة شراء أسھم  
إضافیة منسوبة مباشرة، من حقوق المساھمین المنسوبة إلى مساھمي الشركة ویتم عرضھا كاحتیاطي لألسھم الخاصة ضمن حقوق المساھمین  

 حتى یتم إلغاؤھا أو بیعھا أو إعادة إصدارھا. 
 
 لعادلة تحدید القیم ا )ث(

 
 مدیونیات تجاریة وأخرى  ) ۱(

 
 جل. تقارب القیمة العادلة للمدیونیات التجاریة واألخرى بما في ذلك األرصدة النقدیة والبنكیة قیمتھا الدفتریّة بسبب استحقاقھا قصیر األ

 
  المشتقات  ) ۲(

 
المستقبلیة التقدیریة بناء على شروط كل عقد واستحقاقھ وباعتماد طریقة  یتم احتساب القیمة العادلة لمبادالت الفائدة عبر خصم التدفقات النقدیة  

طراف التي  معدل فائدة السوق ألداة مماثلة في تاریخ القیاس. یتم اختبار معقولیّة تلك الحسابات عن طریق المقارنة مع التقییمات المستلمة من األ 
 أصدرت األدوات. 

 
 المشتقة االلتزامات المالیة غیر   ) ۳(

 
ئد مخصومة حسب  تحتسب القیمة العادلة، التي تحدد ألغراض اإلفصاح، استناداً الى القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة للمبلغ األساسي والفوا

 معدل الفائدة بالسوق بتاریخ التقریر. 
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 أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الجوھریة (تابع)  ۲
 
 سبیة الجوھریة (تابع) السیاسات المحا  ٤-۲
 
 : والمتطلبات الالحقة  ۲۰۲۱والتعدیالت التي دخلت حیز التطبیق في عام  الجدیدة المعاییر ) خ(

 
فیما یلي المعاییر  .  ۲۰۲۱ینایر    ۱فترات التي تبدأ في أو بعد  التي تسري على الھناك عدد من المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات  

 ة:المتعلقة بالشركوالتعدیالت والتفسیرات 
 

 التي تم إصدارھا وتفعیلھا الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  الجدیدة والمعدلة من المعاییر المعاییر 
 
لمعدلتعدیل   - المرجعي  ال  ۲المرحلة    - الفائدة    السعر  الدولیة    ۹رقم    معاییر(تعدیالت على  المعاییر  المالیة، ومن  التقاریر  المعیار  إلعداد 

إلعداد التقاریر  من المعاییر الدولیة    ٤رقم    المعاییرو،  إلعداد التقاریر المالیة  من المعاییر الدولیة    ۷رقم    المعاییرو،  ۳۹  المحاسبي الدولي رقم
 ؛۲۰۲۱ینایر  ۱من   ) اعتباراً إلعداد التقاریر المالیةمن المعاییر الدولیة  ۱٦رقم  المعاییرو، المالیة 

 
إلعداد التقاریر  من المعاییر الدولیة    ۱٦رقم    المعاییر(تعدیل على    ۲۰۲۱یونیو    ۳۰بعد  في أعقاب تفشي فیروس كورونا  امتیازات اإلیجار   -

 .۲۰۲۱أبریل  ۱من  ) اعتباراً المالیة
 

 . المالیة القوائم یر أي تأثیر مادي على ھذه  لیس لھذه المعای
 

 قید اإلصدار ولم یتم تفعیلھا بعد الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  الجدیدة والمعدلة من المعاییر المعاییر 
 

 .المالیة للشركة القوائم لیس من المتوقع أن یكون للمعاییر الجدیدة أو المعدلة التالیة تأثیر جوھري على 
 
تدخل ھذه التعدیالت  .  ۱٦  رقم  الدولي  يمعیار المحاسب الالتعدیالت على    -  المزمعقبل االستخدام    المتحصالتالممتلكات واآلالت والمعدات:   -

 ؛۲۰۲۲ینایر  ۱ة التي تبدأ في أو بعد لفترات السنویعلى ا حیز التطبیق
 

تدخل ھذه التعدیالت حیز التطبیق على  الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.   من المعاییر  ۳رقم    التعدیالت على المعاییر  :اإلطار المفاھیمي  مراجع -
 ؛۲۰۲۲ینایر   ۱السنویة التي تبدأ في أو بعد   لفتراتا

 
  لفتراتتدخل ھذه التعدیالت حیز التطبیق على ا.  ۳۷  رقم  الدولي  ي معیار المحاسبالتعدیالت على  ":  العقدتكلفة تنفیذ  "  المثقلة بالتزاماتالعقود   -

 ؛ ۲۰۲۲ینایر   ۱السنویة التي تبدأ في أو بعد 
 

  . تدخل ھذه التعدیالت حیز التطبیق على الفترات السنویة التي تبدأ في۲۰۲۱-۲۰۱۸ر المالیة الدولیة التحسینات السنویة على معاییر التقاری -
 .۲۰۲۲ ینایر ۱ أو بعد

 
تدخل ھذه التعدیالت حیز التطبیق على  .  االلتزاماتتصنیف    " بشأنالمالیة  القوائمعرض  "   ۱  رقم  الدولي   يمعیار المحاسبالتعدیالت على   -

 ؛۲۰۲۳ینایر   ۱السنویة التي تبدأ في أو بعد   لفتراتا
 

السنویة التي تبدأ    لفتراتیدخل ھذا المعیار حیز التطبیق على ا   ": عقود التأمینمن المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة "   ۱۷رقم    المعیار -
 ؛ و۲۰۲۳ینایر   ۱في أو بعد 

 
من المعاییر الدولیة إلعداد    ۱۰رقم    تعدیالت على المعیار  ائتالفھ المشترك:لزمیلة أو  بین مستثمر وشركتھ ا  بھا فیماأو المساھمة  األصول  بیع   -

ینتھي مجلس معاییر المحاسبة الدولیة من مشروعھ تدخل ھذه التعدیالت حیز التطبیق حین  .  ۲۸  رقم  الدولي  يمعیار المحاسبالو  المالیة  التقاریر
ً  بشأنالبحثي   .الملكیةطریقة حقوق ل االحتساب وفقا

 
 معاییر أو تعدیالت أو تفسیرات أخرى للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة تأثیر مادي على الشركة.  لیس من المتوقع أن یكون ألي

 
 

   إیرادات من العقود مع العمالء ۳

 

 غیر مدققة 
فترة الثالثة أشھر  

  المنتھیة في 

 غیر مدققة
فترة الثالثة أشھر  

  المنتھیة في 
أشھر    التسعةفترة 

  المنتھیة في 
فترة التسعة أشھر  

 المنتھیة في 
 ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ 
 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  
        

 ۳۲٬٦۰٤٬۸۸۹  ۳۲٬٤۷۲٬۰۹۸  ۱۰٬٥۲٥٬۲۰۳  ۱۰٬٥۰٦٬٦٦۳ رسوم االستثمار -إیرادات اإلیجار التشغیلي 
 ٦٬٦۹٤٬۳۳۸  ٦٬۷۷٥٬٤۰۸  ۲٬۱٤۲٬۸۷۷  ۲٬۱٦۹٬۹٥٦ رسوم التشغیل والصیانة الثابتة 

 ۱۳٬٥۷۲٬۷٥۱  ۱٤٬۹۷۰٬۸۰۷  ٤٬۷٥۷٬٤٥٦  ٤٬٦۲۳٬٦۸۹ رسوم الوقود 
 ٦۹٦٬٥۹۰  ٥۹٦٬۹۱۳  ۲۳۲٬۳۰۹  ۲۳۷٬۱۳۳ رسوم إنتاج المیاه 

 ٦٦۱٬۲۸۸  ۷۲۱٬٦٤۷  ۲۲۸٬۷۸٤  ۲۰۳٬٤۹۳ رسوم الطاقة 
 ۱۷٬۷٤۰٬۹۳٤  ۱۷٬۸۸٦٬٦۲۹  ٥٥٬٥۳٦٬۸۷۳  ٥٤٬۲۲۹٬۸٥٦ 
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 (تابع) إیرادات من العقود مع العمالء ۳
 

 فصل اإلیرادات 
 

نود اإلیرادات  تم فصل اإلیرادات بناء على العوامل الرئیسیة التي من خاللھا تحصل الشركة على إیراداتھا وتعترف بھا. وبالتالي، ال تمثل وال توافق ب
 . ۲۸اإلیضاح رقم في   على النحو الواردالتقاریر المالیة  من المعاییر الدولیة إلعداد ۸رقم  معیارالالمنفصلة القطاعات التشغیلیة المحددة في 

 

 تخصیص سعر المعاملة اللتزام األداء المتبقي
 

ة المحددة.  لیس لدى الشركة أي التزام أداء غیر مؤدى فیما یتعلق بإیرادات الفواتیر. للشركة الحق بإصدار فاتورة لكل وحدة إنتاج وعن توفیر الطاق 
  یتم اإلعداد الفعلي للفواتیر في نھایة كل شھر.

 

 .)۱-۱۳(إیضاح  المدیونیات الناتجة عن العقد المبرم بین الشركة والعمیل قیمةخسائر انخفاض   إدراجب الشركة تقملم 
 

 تتحقق جمیع إیرادات الشركة من العقود مع العمالء. 
 
 تكلفة المبیعات  ٤

 

 

 غیر مدققة 
فترة الثالثة أشھر  

  المنتھیة في 

 غیر مدققة
فترة الثالثة أشھر  

  المنتھیة في 
التسعة أشھر  فترة 

  المنتھیة في 
فترة التسعة أشھر  

 المنتھیة في 
 ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ 
 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  
        

  ۱۲٬۹۳۰٬۹۸۷  ۱٤٬٤۷٤٬٦۱٥   ٤٬٥۲۲٬٤٥۸  ٤٬٤٦۷٬۳۹٥ تكلفة وقود 
  ۸٬۲۸۰٬۹۳۳  ۸٬۳۱٤٬۸٤۱   ۲٬۷۹۱٬۹۷۷  ۲٬۸۰۲٬۸۱۱ )۹وإیضاح  ۸(إیضاح االستھالك 

  ٤٬۹٥٥٬۲۲٦  ٥٬۱۰۷٬٦٦۸   ۱٬۷۰۳٬۳۲۰  ۱٬۷۷۱٬٦۸۱ )۱۹تكلفة التشغیل والصیانة (إیضاح 
  ۱٬۷۲۹٬۲٥۹  ۲٬۰۹۲٬۳۱۲   ٦٤۰٬۸٥٦  ٦٥٦٬۳٦۲ تكلفة صیانة الخدمات التعاقدیة 

  ٦۱۳٬٥۱۹  ٦٦٦٬۰۰۰   ۲۰۷٬٥۲٥  ۲۲۲٬۰۰۰ تكلفة التأمین 
  ۳٦۹٬۰۱۳  ۳۳۹٬٤۷٦   ۱۲۰٬۰٥٥  ۹۳٬۳۳۰ )۱۹دفعات حوافز (إیضاح 

  ۷۹٬۱٤۳  ۷۹٬۰۲٥   ۲۷٬۹۷۷  ۳۱٬۸٤۰ رسوم األمن 
  ٦۸٬۰۱٥  ٦۷٬۸۰۸   ۲۲٬٦۷۱  ۲۲٬٦۰۲ تراخیص وتصاریح

  ۳۱٬۳۹۲  ۳۳٬٤۳٥   ۱۰٬٤٦٤  ۱۱٬۱٤٥ ) ۲۱مخصص التزام استبعاد األصول (إیضاح 
  ۲٥٬۹۳٤  ۱۷٬٦٤۰   ۷٬۷۰۰  ۷٬۱۰۰ استیراد الكھرباء تكلفة 

  ۱۳۹  ۲٥٬۲۱۷     -  ۱۳٬٤۹٥ مصروفات عمومیّة أخرى 
 ۱۰٬۰۹۹٬۷٦۱  ۱۰٬۰٥٥٬۰۰۳   ۳۱٬۲۱۸٬۰۳۷  ۲۹٬۰۸۳٬٥٦۰  

 

 
 مصروفات إداریة وعمومیة  ٥

 
 

 

 غیر مدققة 
فترة الثالثة أشھر  

  المنتھیة في 

 غیر مدققة
فترة الثالثة أشھر  

  المنتھیة في 
فترة التسعة أشھر  

  المنتھیة في 
فترة التسعة أشھر  

 المنتھیة في 
 ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ 
 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  
        

 ۱۷۰٬۷٦۱  ۱۷۰٬٦٦۷  ٥۸٬۲۹۸  ٥٦٬۸۷٥  تكالیف موظفین 
حضور   وأتعاب  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافأة 

 ۱۱٦٬۱۲۹  ۱۰۲٬۲۲۸  ۳۲٬٤٥۰  ۳٤٬٥۰۰  الجلسات
 ۹۰٬۲٦۲  ٤۲٬٤۱۲  ۱٦٬۹۱۷  ۷٬۸۹٤ أتعاب قانونیة ومھنیة  
 ۷۱٬۲٤٤  ۷۱٬۲٦۹  ۲۲٬۹٥٥  ۲۲٬۹٥٥ رسوم واشتراكات  
 ٤٥٬۷۷٥  ٤۳٬۲۸۱  ۱٤٬۳۰۸  ۱٤٬٥۷۹ ) ۱۰وإیضاح   ۸استھالك وإطفاء (إیضاح  
 ۳۰٬۹۳۱  ۲۲٬۹۳۱  ۱٬۰۰۰  ۱۹٬۹۳۱ أعمال خیریة وتبرعات  
 ۱۲٬۳۲٥  ۹۲۳  ۹۱۰  -  مصروفات سفر 
 ۱۲٬۸۳۸  ۱۳٬٤۸٤  ۹٬۰۱۲  ۸٬٥۱۳ أخرى 

 ) ۱٬۹۱۹(  ۲۱٬٤٥۳  ) ٤۹٤(  ۲۱٬٤٥۳ (ب))۲۳االنخفاض في قیمة األصول المالیة (إیضاح  
 ۱۸٦٬۷۰۰  ۱٥٥٬۳٤  ٥٦۸۸٬٦٤۸  ٥٤۸٬۳٤٦ 

 
 إیرادات أخرى ٦

 
 . التغیر المادي العكسي  اتمطالب علىبشكل رئیسي   ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰اإلیرادات األخرى للفترة المنتھیة في  تشتمل

  



 ۲۰  شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع)  ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

 

 تكالیف التمویل  ۷
 

 

 غیر مدققة 
فترة الثالثة أشھر  

  المنتھیة في 

 غیر مدققة
فترة الثالثة أشھر  

  المنتھیة في 
فترة التسعة أشھر  

  المنتھیة في 
فترة التسعة أشھر  

 المنتھیة في 
 ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ 
 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  
        

 ٦٬۱۲۸٬۱۸٦  ٤٬۱۲۹٬٦۹۱  ۱٬۸۸۸٬٦٦٦  ۱٬۳٤۷٬۲۰۷ مصروفات الفوائد على تمویل المشروع
 ۲٬۸۹٤٬٦۲٤  ۳٬٤۹۷٬۲۷۳  ۱٬۰٦٦٬۲٦۱  ۱٬۱٥۳٬۳۷۹ الفائدة مصروفات فوائد على مقایضات معدل  

 ٥٤۸٬٤٦۹  ٤٦۸٬٥۷٥  ۱۷۸٬٦۹٥  ۱٥۱٬۹۹۳ )۱-۱٤تكلفة تمویل مؤجلة (إیضاح 
 ۱۷٬۰٤۸  ۲٤٬۳٦٦  -  - مصروفات الفوائد على اقتراضات قصیرة األجل 

 ۲۲٬٥۰۰  ۲۳٬۹٦۷  ۷٬٥۰۰  ۷٬۹۸۹ )۲۲مصروفات الفوائد على التزام إیجار (إیضاح 
 ٤٥۳  ٥٥۱  ۱٦۰  ۱۰۷ عموالت ورسوم بنكیة 

 ۲٬٦٦۰٬٦۷٥  ۳٬۱٤۱٬۲۸۲  ۸٬۱٤٤٬٤۲۳  ۹٬٦۱۱٬۲۸۰ 
 
مالیة  تتعلق مصروفات الفوائد على تمویل المشروع وتكالیف التمویل المؤجلة بالقروض ألجل. تتعلق مصروفات الفوائد على المبادالت باألدوات ال

 المشتقة. 
 
 
 
 
 
  



 ۲۱  شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع)  ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

 وآالت ومعدات ممتلكات   ۸
 

 

 مبانٍ 

 

 طرق وخطوط أنابیب 

 

 آالت وماكینات 

 

 معدات مكتبیة 

 

 مركبات 

 

 معدات حاسب آلي 

 
أعمال رأسمالیة قید  

 التنفیذ 

  
 االجمالي         
 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  

                التكلفة 
 ۳٦۷٬۰٤٥٬۰۷۲  ٦٤٥٬۰۳٤  ۳٦۲٬۱۳٤  ۳۳۳٬۳۲۱  ۲۰٤٬۳٤۳  ۲۹۰٬۲۹٦٬٤۱۰  ۲٦٬٥٥۱٬۷۰۹  ٤۸٬٦٥۲٬۱۲۱ ۲۰۲۱ینایر   ۱في 

 ۳٥٦٬۸٥۱  -  ۳٬۱٥۰  -  ٥۱۲  ۳۱٤٬۹۹۳  ۳۸٬۱۹٦  -   إضافات
 ) ۱٬۹۲٥(  ) ۱٬۹۲٥(  -  -  -  -  -  - ) ۱۰محّول خالل الفترة (إیضاح 

 ۳٦۷٬۳۹۹٬۹۹۸  ٦٤۳٬۱۰۹  ۳٦٥٬۲۸٤  ۳۳۳٬۳۲۱  ۲۰٤٬۸٥٥  ۲۹۰٬٦۱۱٬٤۰۳  ۲٦٬٥۸۹٬۹۰٥  ٤۸٬٦٥۲٬۱۲۱ ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰في 
                استھالك متراكم 

 ۹٦٬۹۷۲٬۷٤٦  -  ۳۱٦٬۲۲٥  ۲٦٦٬۳٥۹  ۱۸۸٬۰۹۲  ۷٦٬۱۸۸٬٤۷٦  ۷٬۱۱٥٬٥۱۰  ۱۲٬۸۹۸٬۰۸٤ ۲۰۲۱ینایر  ۱في 
 ۸٬۳۱۸٬۸٥۲  -  ۱٦٬۱۷۱  ۲۹٬۷۱٥  ۳٬۰۱۸  ٦٬٥٥٤٬۰٤۱  ٦۱٦٬۹۳۹  ۱٬۰۹۸٬۹٦۸ المحمل للفترة   

 ۱۰٥٬۲۹۱٬٥۹۸  -  ۳۳۲٬۳۹٦  ۲۹٦٬۰۷٤  ۱۹۱٬۱۱۰  ۸۲٬۷٤۲٬٥۱۷  ۷٬۷۳۲٬٤٤۹  ۱۳٬۹۹۷٬۰٥۲ ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰في 
                القیمة الدفتریة 

 ۲٦۲٬۱۰۸٬٤۰۰  ٦٤۳٬۱۰۹  ۳۲٬۸۸۸  ۳۷٬۲٤۷  ۱۳٬۷٤٥  ۲۰۷٬۸٦۸٬۸۸٦  ۱۸٬۸٥۷٬٤٥٦  ۳٤٬٦٥٥٬۰٦۹ ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰في 
 

 

 مبانٍ 

 

 طرق وخطوط أنابیب

 

 آالت وماكینات

 

 معدات مكتبیة

 

 مركبات

 

 معدات حاسب آلي 

 
أعمال رأسمالیة قید  

 التنفیذ 

 

 االجمالي 
 لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني 

                التكلفة 
 ۳٦٦٬۲۲۳٬٥۰۸  ۹۷۰٬٥۰۲  ۳۲۰٬۹۱۸  ۳۳۰٬۳۷۱  ۱۹۰٬۰٤۹  ۲۸۹٬۲٦۳٬۳۲۹  ۲٦٬٥٥۱٬۷۰۹  ٤۸٬٥۹٦٬٦۳۰ ۲۰۲۰ینایر  ۱في 

 ۷۱٦٬۱۲٦  ۱۲۷٬۱۹۰  ۱۱٬٥۸۲  ۲٬۹٥۰  -  ٥۷٤٬٤۰٤  -  -   إضافات
 ) ٤٥٬۹۰٤(  ) ٤٤۸٬۸۸۳(  -  -  -  ٤۰۲٬۹۷۹  -  - ) ۱۰محّول خالل الفترة (إیضاح 

 ۳٦٦٬۸۹۳٬۷۳۰  ٦٤۸٬۸۰۹  ۳۳۲٬٥۰۰  ۳۳۳٬۳۲۱  ۱۹۰٬۰٤۹  ۲۹۰٬۲٤۰٬۷۱۲  ۲٦٬٥٥۱٬۷۰۹  ٤۸٬٥۹٦٬٦۳۰ ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰في 
                استھالك متراكم 

 ۸٥٬۸۸۷٬٤۰۲  -  ۲۸٤٬۸۸٤  ۲۲۳٬٥۲۷  ۱۸٦٬٥۳۲  ٦۷٬٤۷۰٬۰۰۳  ٦٬۲۹۱٬۸۰٦  ۱۱٬٤۳۰٬٦٥۰ ۲۰۲۰ینایر  ۱في 
 ۸٬۲۸۹٬۸۷۲  -  ۲۳٬۱۰۲  ۳۲٬۰٦۰  ۱٬۲۷۸  ٦٬٥۱۸٬۲۱۳  ٦۱٦٬٦٥۲  ۱٬۰۹۸٬٥٦۷   المحمل للفترة 

 ۹٤٬۱۷۷٬۲۷٤  -  ۳۰۷٬۹۸٦  ۲٥٥٬٥۸۷  ۱۸۷٬۸۱۰  ۷۳٬۹۸۸٬۲۱٦  ٦٬۹۰۸٬٤٥۸  ۱۲٬٥۲۹٬۲۱۷ ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰في 
                القیمة الدفتریة 

 ۲۷۲٬۷۱٦٬٤٥٦  ٦٤۸٬۸۰۹  ۲٤٬٥۱٤  ۷۷٬۷۳٤  ۲٬۲۳۹  ۲۱٦٬۲٥۲٬٤۹٦  ۱۹٬٦٤۳٬۲٥۱  ۳٦٬۰٦۷٬٤۱۳ ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰في 
 

 
 مبانٍ 

طرق وخطوط   
 أنابیب

 
 آالت وماكینات

 
 مكتبیةمعدات 

 
 مركبات

 
 آلي  معدات حاسب

أعمال رأسمالیة قید   
 التنفیذ 

 
 االجمالي 

 لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني 
                التكلفة 

 ۳٦٦٬۲۲۳٬٥۰۸  ۹۷۰٬٥۰۲  ۳۲۰٬۹۱۸  ۳۳۰٬۳۷۱  ۱۹۰٬۰٤۹  ۲۸۹٬۲٦۳٬۳۲۹  ۲٦٬٥٥۱٬۷۰۹  ٤۸٬٥۹٦٬٦۳۰ ۲۰۲۰ینایر  ۱في 
 ۸٦۷٬٤٦۸  ۱۲۷٬۱۱٥  ٤۱٬۲۱٦  ۲٬۹٥۰  ۱٤٬۲۹٤  ٦۳۰٬۱۰۲  -  ٥۱٬۷۹۱   إضافات

) ٤٥۲٬٥۸۳(  -  -  -  ٤۰۲٬۹۷۹  -  ۳٬۷۰۰ )۱۰محّول خالل السنة (إیضاح    )٤٥٬۹۰٤ (  
 ۳٦۷٬۰٤٥٬۰۷  ٦٤٥٬۰۳٤  ۳٦۲٬۱۳٤  ۳۳۳٬۳۲۱  ۲۰٤٬۳٤۳  ۲۹۰٬۲۹٦٬٤۱  ۲٦٬٥٥۱٬۷۰۹  ٤۸٬٦٥۲٬۱۲۱ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

                استھالك متراكم 
 ۸٥٬۸۸۷٬٤۰۲  -  ۲۸٤٬۸۸٤  ۲۲۳٬٥۲۷  ۱۸٦٬٥۳۲  ٦۷٬٤۷۰٬۰۰۳  ٦٬۲۹۱٬۸۰٦  ۱۱٬٤۳۰٬٦٥۰ ۲۰۲۰ینایر  ۱في 

 ۱۱٬۰۸٥٬۳٤٤  -  ۳۱٬۳٤۱  ٤۲٬۸۳۲  ۱٬٥٦۰  ۸٬۷۱۸٬٤۷۳  ۸۲۳٬۷۰٤  ۱٬٤٦۷٬٤۳٤ المحمل للسنة   
 ۹٦٬۹۷۲٬۷٤٦  -  ۳۱٦٬۲۲٥  ۲٦٦٬۳٥۹  ۱۸۸٬۰۹۲  ۷٦٬۱۸۸٬٤۷٦  ۷٬۱۱٥٬٥۱۰  ۱۲٬۸۹۸٬۰۸٤ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

                القیمة الدفتریة 
 ۲۷۰٬۰۷۲٬۳۲٦  ٦٤٥٬۰۳٤  ٤٥٬۹۰۹  ٦٦٬۹٦۲  ۱٦٬۲٥۱  ۲۱٤٬۱۰۷٬۹۳٤  ۱۹٬٤۳٦٬۱۹۹  ۳٥٬۷٥٤٬۰۳۷ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

 
 (أ) من القوائم المالیة.  ۲-۲في إیضاح  على النحو الواردتخضع الممتلكات واآلالت والمعدات لترتیبات اإلیجار التشغیلي مع الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه 

  



 ۲۲  شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع)  ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

 ممتلكات وآالت ومعدات (تابع) ۸
 

 أرض مستأجرة  (أ)
 

بموجب مدة اتفاقیة    ۲۰۳٤نوفمبر    ۲۳عام تنتھي بتاریخ    ۲٥التي شیدت علیھا المحطة من حكومة سلطنة ُعمان لمدة  استأجرت الشركة األرض  
 . )۹(إیضاح  عام ۲٥عاما إضافیة. تم فعلیاً دفع رسوم اإلیجار عن الفترة المبدئیة لمدة  ۲٥حق االنتفاع ویمكن تمدیدھا إلى فترة 

 

 الضمان  (ب)
 

 ).۲۰الممتلكات واآلالت والمعدات لدى الشركة مرھونة كضمان مقابل اقتراضات ألجل (إیضاح 
 

 تم توزیع االستھالك المحمل كما ھو مبین أدناه:  (ج) 

 

 

 غیر مدققة 
فترة الثالثة أشھر  

  المنتھیة في 

 غیر مدققة
فترة الثالثة أشھر  

  المنتھیة في 
فترة التسعة أشھر  

  المنتھیة في 
التسعة أشھر  فترة 

 المنتھیة في 
 ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ 

 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  
        

 ۸٬۲٦۰٬۷۳۳  ۸٬۲۹٤٬٦٥۹  ۲٬۷۸٥٬۱۹٤   ۲٬۷۹٦٬۰۱۰ ) ٤تكلفة المبیعات (إیضاح 
 ۲۹٬۱۳۹  ۲٤٬۱۹۳  ۸٬۰۹۱   ۸٬۰۸۷  ) ٥مصروفات إداریة (إیضاح 

 ۲٬۸۰٤٬۰۹۷   ۲٬۷۹۳٬۲۸٥  ۸٬۳۱۸٬۸٥۲  ۸٬۲۸۹٬۸۷۲ 
 

 
 أصول حق االستخدام  ۹

 

 االجمالي   أرض     
 لایر عماني   لایر عماني    

      التكلفة 
 ۸۳۲٬۰۲۸  ۸۳۲٬۰۲۸   ۲۰۲۱ینایر  ۱في 
 ۸۳۲٬۰۲۸  ۸۳۲٬۰۲۸   ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰في 

      
      متراكم استھالك  

 ۱۳۰٬٥۱۳  ۱۳۰٬٥۱۳   ۲۰۲۱ینایر  ۱في 
 ۲۰٬۱۸۲  ۲۰٬۱۸۲   ) ٤المحمل للفترة (إیضاح 

 ۱٥۰٬٦۹٥  ۱٥۰٬٦۹٥   ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰في 
      

 ٦۸۱٬۳۳۳  ٦۸۱٬۳۳۳   ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰صافي القیمة الدفتریة في 
      
 االجمالي   أرض     

 لایر عماني   لایر عماني    
      التكلفة 

 ۸۳۲٬۰۲۸  ۸۳۲٬۰۲۸    ۲۰۲۰ینایر  ۱في 
 ۸۳۲٬۰۲۸  ۸۳۲٬۰۲۸   ) ٤المحمل للفترة (إیضاح 

      
      استھالك متراكم 

 ۱۰۳٬٥۳۲  ۱۰۳٬٥۳۲   ۲۰۲۰ینایر  ۱في 
 ۲۰٬۱۹۹  ۲۰٬۱۹۹   المحمل للسنة 

 ۱۲۳٬۷۳۱  ۱۲۳٬۷۳۱   ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰في 
 ۷۰۸٬۲۹۷  ۷۰۸٬۲۹۷   ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰صافي القیمة الدفتریة في 

 
  



 ۲۳  شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع)  ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

 أصول حق االستخدام (تابع) ۹
 

 االجمالي   أرض     
 لایر عماني   لایر عماني    

      التكلفة 
 ۸۳۲٬۰۲۸  ۸۳۲٬۰۲۸   ۲۰۲۰ینایر  ۱في 
 ۸۳۲٬۰۲۸  ۸۳۲٬۰۲۸   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

      
      استھالك متراكم 

 ۱۰۳٬٥۳۲  ۱۰۳٬٥۳۲   ۲۰۲۰ینایر  ۱في 
 ۲٦٬۹۸۱  ۲٦٬۹۸۱   المحمل للسنة 

 ۱۳۰٬٥۱۳  ۱۳۰٬٥۱۳   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
      

 ۷۰۱٬٥۱٥  ۷۰۱٬٥۱٥   ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱صافي القیمة الدفتریة في 
 

 أصول غیر ملموسة  ۱۰
 

 دوبونت ستوب. برنامج نظام تخطیط الموارد وبرنامج من األصول غیر الملموسة بشكل أساسي  تتألف
 

 
سبتمبر  ۳۰

۲۰۲۱  
سبتمبر   ۳۰

۲۰۲۰  
دیسمبر   ۳۱

۲۰۲۰ 
 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  

      التكلفة 
 ۱۲٦٬۱۰۸  ۱۲٦٬۱۰۸  ۱۷۲٬۰۱۲ ینایر ۱في 

 ٤٥٬۹۰٤  ٤٥٬۹۰٤  ۱٬۹۲٥ ) ۸محّول خالل الفترة/ العام (إیضاح 
 ۱۷۳٬۹۳۷  ۱۷۲٬۰۱۲  ۱۷۲٬۰۱۲ 

       المتراكماإلطفاء 
 ) ۱۲۲٬٥۷۳(  ) ۱۲۲٬٥۷۳(  ) ۱٤٥٬٤۲۸( ینایر ۱في 

                )٥المحمل للفترة/ العام (إیضاح 
)۱۹٬۰۸۸ (    )۱٦٬٦۳۷(  )۲۲٬۸٥٥ ( 

              
)۱٦٤٬٥۱٦ (  )۱۳۹٬۲۱۰ (  )۱٤٥٬٤۲۸ ( 

                    القیمة الدفتریة 
۹٬٤۲۱   ۳۲٬۸۰۲  

۲٦٬٥۸٤ 

 
  



 ۲٤  شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع)  ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

 احتیاطي التغطیة  ۱۱
 

 
 سبتمبر ۳۰

۲۰۲۱  
سبتمبر   ۳۰

۲۰۲۰  
دیسمبر   ۳۱

۲۰۲۰ 
 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  

      مبادالت معدل الفائدة: 
 ) ۲٬۸۱٤٬۸۷٤(  ) ۳٬۰٦٥٬۸۹٤(  ) ۱٬۹۰٤٬۰٦۹( إس إم بي سي كابیتال ماركت لیمتد 

 ) ۸٬٦۷٤٬٦۷۱(  ) ۹٬۳۹۰٬۸۰٤(  ) ٥٬۸٤۹٬٦۳۳( بنك ستاندرد شارترد
 ) ۲٬٤۰٥٬٥٤۹(  ) ۲٬٦۱٥٬۲٦۹(  ) ۱٬٦۳٤٬۷٦۷( إیبیكس  -كیھ إف دبلیو 

 ) ۱۳٬۸۹٥٬۰۹٤(  ) ۱٥٬۰۷۱٬۹٦۷(  ) ۹٬۳۸۸٬٤٦۹( أدوات التغطیة في نھایة الفترة 
 ۲٬۰۸٤٬۲٦۳  ۲٬۲٦۰٬۷۹٤  ۱٬٤۰۸٬۲٦۹ ) ۱۸أصل الضریبة المؤجلة (إیضاح 

 ) ۱۱٬۸۱۰٬۸۳۱(  ) ۱۲٬۸۱۱٬۱۷۳(  ) ۷٬۹۸۰٬۲۰۰( الضریبة)احتیاطي التغطیة في نھایة الفترة (صافي من 
 ) ۱۰٬۰۰٥٬۸٥۷(  ) ۱۰٬۰۰٥٬۸٥۷(  ) ۱۱٬۸۱۰٬۸۳۱( ناقصاً: احتیاطي التغطیة في بدایة الفترة 

الجزء الفعال للتغیر في القیمة العادلة لتغطیة التدفقات النقدیة  
 ۳٬۸۳۰٬٦۳۱ للفترة 

 
)۲٬۸۰٥٬۳۱٦ (  )۱٬۸۰٤٬۹۷٤ ( 

      
      أدوات التغطیة: تصنیف  

 ۱۰٬۳۹۲٬٤۷٥  ۱۰٬۳۷۷٬٦۹٥  ٥٬٤۳۳٬۰٥۱ الجزء غیر الجاري من أدوات التغطیة 
 ۳٬٥۰۲٬٦۱۹  ٤٬٦۹٤٬۲۷۲  ۳٬۹٥٥٬٤۱۸ الجزء الجاري من أدوات التغطیة 

 ۹٬۳۸۸٬٤٦۹  ۱٥٬۰۷۱٬۹٦۷  ۱۳٬۸۹٥٬۰۹٤ 
      

 ٦٬۲٤۷٬٦۷٤  ٦٬۱۹٤٬۹۹٥  ۱٬۰۰۹٬۳٥۲ ینایر  ۱التغیرات في القیمة العادلة ألدوات التغطیة القائمة منذ 
 ) ٦٬۲٤۷٬٦۷٤(  ) ٦٬۱۹٤٬۹۹٥(  ) ۱٬۰۰۹٬۳٥۲( التغیر في قیمة بند التغطیة المستخدم لتحدید فعالیة التغطیة 

 
والمحلیة مع بنك  ، أبرمت الشركة اتفاقیة الشروط المشتركة للحصول على تسھیالت ائتمانیة من مجموعة من البنوك الدولیة ۲۰۰۹نوفمبر   ۱۹في 

الصین،   ستاندرد شارترد بصفتھ وكیل التسھیالت التجاریة بالدوالر، وبنك مسقط ش.م.ع.ع بصفتھ وكیل التسھیالت التجاریة باللایر العُماني، وبنك
 فرع "شان دونغ" بصفتھ وكیل لتسھیالت السیناشور. 

 

  السیناشور فائدة بمعدل اللیبور في الوالیات المتحدة األمریكیة إضافة إلي الھوامش المطبقة.تحمل التسھیالت التجاریة بالدوالر وتسھیالت 
 

تال ماركیت  وفقا التفاقیة الشروط المشتركة، قامت الشركة بتثبیت معدل الفائدة من خالل إبرام اتفاقیات مبادلة معدل الفائدة مع إس إم بي سي كابی
على   ۲۰۱۰أبریل    ۸و  ۲۰۱۰مارس    ۲۳و  ۲۰۰۹نوفمبر    ۲۰إیبیكس جي إم بي إتش وبنك ستاندرد شارترد بتاریخ  لیمیتد وبنك كیھ إف دبلیو  

  من تسھیل قرضھا بالدوالر األمریكي. ٪۹٥٫۳۲التوالي، بنسبة 
 

لمبلغ االسمي للمبادالت. إن القیمة  ال تقوم الشركة بتغطیة مبلغ كامل من قروضھا، وبالتالي یتم تحدید البند المغطى كنسبة من القروض القائمة حتى ا
ملیون لایر    ۲۱وتقارب    ملیون دوالر أمریكي)  ۲۰۹(ملیون لایر عماني    ۸۱تقارب    ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰االسمیة المقابلة المغطاة والقائمة كما في  

  ۳۰(  ٪۳٫۸) و٪٤٫۳٤٥  :۲۰۲۰  مبردیس  ۳۱و  ٪٤٫۳٤٥  :۲۰۲۰  سبتمبر  ۳۰(  ٪٤٫۳٤٥بمعدل فائدة ثابت یبلغ    ملیون دوالر أمریكي)  ٥٤(  عماني
 على التوالي.  ) سنویاً ٪۳٫۸ :۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱و ٪۳٫۸ :۲۰۲۰ سبتمبر

 

اق والقیمة  تشتمل مبادالت معدل الفائدة على شروط ھامة مماثلة للبند المغطى مثل المعدل المرجعي وتواریخ إعادة التحدید وتواریخ السداد واالستحق
محاسبة التغطیة إلزالة عدم التطابق المحاسب بین أداة التغطیة والبند المغطى حیث أن جمیع الشروط الھامة المطابقة  االسمیة. تقوم الشركة بتطبیق 

٪. سیؤدي ذلك بشكل فعال إلى إدراج مصروف الفائدة بسعر فائدة ثابت للقروض ذات  ۱۰۰خالل الفترة والعالقات االقتصادیة كانت فعالة بنسبة  
 رة. معدالت التغطیة المتغی

 
 قد تحدث عدم فعالیة التغطیة في مقایضات معدل الفائدة بسبب: 

 تعدیل قیمة االئتمان/ قیمة الدین على مقایضات معدل الفائدة التي ال یقابلھا القرض.  •
 االختالفات في الشروط الھامة بین مقایضات معدل الفائدة والقروض.  •

 

 االقتصادیة ولیس كاستثمارات مضاربة. تستخدم المشتقات فقط ألغراض التغطیة 
  



 ۲٥  شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع)  ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

 مخزون  ۱۲
 

 
 سبتمبر ۳۰

۲۰۲۱  
سبتمبر   ۳۰

۲۰۲۰  
دیسمبر   ۳۱

۲۰۲۰ 
 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  
      

 ۱٬۱۳٤٬٥۷٥   ۱٬۱۳۸٬٥۹۲  ۱٬۱٥۹٬٥۲۷ مخزون الوقود 
 ٤٬٥۳۳٬۰٥۲   ٤٬۷۰۸٬۹۲۲  ٤٬٤۸۹٬۸٦۸ قطع غیار ومواد استھالكیة 

 ٥٬٦٤۹٬۳۹٥٬  ٥۸٤۷٬٥۱٥٬٦٦   ٤۷٬٦۲۷ 
 

 مدیونیات تجاریّة وأخرى ۱۳
 

 سبتمبر ۳۰ 
۲۰۲۱  

سبتمبر   ۳۰
۲۰۲۰  

دیسمبر   ۳۱
۲۰۲۰ 

 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  
      

 ۲۳٬۱۱۱٬۹۰۲   ۳۲٬٦٥۱٬۲۱۳  ۱۹٬۲٦٥٬۲۸۸ )۱-۱۳مدیونیّات تجاریة (إیضاح 
 ۱٬۳۸٦٬٥۰٦   ۱٬۳۸۳٬۷۱٥  ۱٬۳۷۸٬۰۱۹ دفعات للموردین

 ً  ٥٦٬٥۷۳   ۱۷٦٬۱۷۳  ۱٥٥٬۹٥٤ مبالغ مدفوعة مقدما
 ۱۰٬۲٥۰  ۱٬٥۹۱  ٤٬۱۱۷ مدیونیات أخرى 

 ۲۰٬۸۰۳٬۳۷۸  ۳٤٬۲۱۲٬٦۹۲  ۲٤٬٥٦٥٬۲۳۱ 
 

  ۳۰(  ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰الشركة عمیل واحد فقط (الشركة العُمانیة لشراء الطاقة والمیاه) والذي یمثل كامل رصید المدیونیات التجاریة كما في    لدى
 عمیل واحد).  - ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱و ۲۰۲۰سبتمبر 

 
 مدیونیات تجاریة  ۱۳-۱

 

 

 
 سبتمبر ۳۰

۲۰۲۱  
سبتمبر   ۳۰

۲۰۲۰  
دیسمبر   ۳۱

۲۰۲۰ 
 لایر عماني   لایر عماني   عماني لایر  
      

 ۲۳٬۱۲٤٬۰٥۲   ۳۲٬٦٦۱٬٤٤٤  ۱۹٬۲۹۸٬۸۹۱ إجمالي المدیونیات التجاریة 
 ) ۱۲٬۱٥۰(  ) ۱۰٬۲۳۱(  ) ۳۳٬٦۰۳( مخصص االنخفاض في القیمة 

 ۱۹٬۲٦٥٬۲۸۸  ۳۲٬٦٥۱٬۲۱۳   ۲۳٬۱۱۱٬۹۰۲ 
 

 (ب). ۲۳التقریر في اإلیضاح تم اإلفصاح عن أعمار المدیونیات التجاریة في تاریخ 
 

 النقد وما یعادلھ  ۱٤
 

 
 سبتمبر ۳۰

۲۰۲۱  
سبتمبر   ۳۰

۲۰۲۰  
دیسمبر   ۳۱

۲۰۲۰ 
 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  
      

 ۳٦۲  ٦٥٤  ۷۷۳  نقد بالصندوق
 ٥۲۰٬۸۸۹  ۱۰٬۱۸۱٬۲۲٦  ٥٬۲۳٥٬٤٤۹ نقد لدى البنك 

 ٥۲۱٬۲٥۱  ۱۰٬۱۸۱٬۸۸۰  ٥٬۲۳٦٬۲۲۲  النقد وما یعادلھ
      

أشھر) وحساب احتیاطي خدمة   ٦إلى  ۳ودائع ألجل ثابت (
 ۲۰٬٦۷٦٬۳۳٦  ۱۲٬۰۱۰٬٥۳٦  ۱٤٬۰۸۳٬۱۲۰ الدین 

 -  ۲٬۳۱۰٬۰۸۱  - النقد لدى البنك (حساب احتیاطي خدمة الدین) 
 ۲۰٬٦۷٦٬۳۳٦  ۱٤٬۳۲۰٬٦۱۷  ۱٤٬۰۸۳٬۱۲۰ ودائع بنكیة 

      
 الدین (النقد المقید)حساب احتیاطي خدمة 

أشھر) لتلبیة متطلبات الحد األدنى للرصید    ٦إلى    ۳، قامت الشركة بوضع األموال في حساب احتیاطي خدمة الدین (۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰كما في  
إیضاح  (  لایر عماني)  ۱٤٬۳۲۰٬٤۷۲:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱لایر عماني و  ۱٤٬۳۲۰٬۷٤۲:  ۲۰۲۰سبتمبر    ۳۰لایر عماني (  ۱٤٬۰۸۳٬٤۳٥بقیمة  

۲۰(.  
 

 ودائع ثابتة ألجل 
 ۲۰٬٦۷٦٬۳۳٦:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱لایر عماني و  ۱۲٬۰۱۰٬٥۳٦:  ۲۰۲۰سبتمبر    ۳۰لایر عماني (  ۱٤٬۰۸۳٬۱۲۰إن الودائع ألجل ثابت بقیمة  

ً  ٪۰٫۳۰: ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰( ٪۰٫٥۸لایر عماني) تحمل متوسط مرجح لمعدل الفائدة یبلغ  ً  ٪۰٫٤۸: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱و سنویا   ).سنویا
 

  



 ۲٦  شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع)  ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

 (تابع) ما یعادلھنقد وال ۱٤
 

  االلتزامات الناتجة عن أنشطة التمویل مطابقة ۱-۱٤
 

   بنود غیر نقدیّة       
 ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰  تكلفة التمویل المؤجل   تكلفة الفائدة   النقدیة التدفقات   ۲۰۲۱ینایر  ۱ 
 لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني 
          

 ۱۲۷٬۱۸۸٬۰۱۰  ٤٦۸٬٥۷٥  -  )۲٥٬۱٥٤٬۷۲۱(  ۱٥۱٬۸۷٤٬۱٥٦ ) ۲۰وإیضاح  ۷قروض طویلة األجل (إیضاح 
 ٥۱٥٬٥۸۳  -  ۲۳٬۹٦۷  -  ٤۹۱٬٦۱٦ ) ۲۲وإیضاح  ۷(إیضاح التزام اإلیجار طویل األجل 

 
   بنود غیر نقدیّة       
 ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  تكلفة التمویل المؤجل   تكلفة الفائدة   التدفقات النقدیة   ۲۰۲۱ینایر  ۱ 
 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  
          

 ۱٥۳٬۹۷۹٬۱۸٦  ٥٤۸٬٤٦۹  -  ) ۲۲٬٤۸۹٬۸٥۱(  ۱۷٥٬۹۲۰٬٥٦۸ ) ۲۰وإیضاح  ۷األجل (إیضاح قروض طویلة 
 ٤۸٤٬۱۱٦  -  ۲۲٬٥۰۰  -  ٤٦۱٬٦۱٦ ) ۲۲وإیضاح  ۷التزام اإلیجار طویل األجل (إیضاح 

 
   بنود غیر نقدیّة       
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  تكلفة التمویل المؤجل   تكلفة الفائدة   التدفقات النقدیة   ۲۰۲۱ینایر  ۱ 
 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  
          

 ۱٥۱٬۸۷٤٬۱٥٦  ۷۱۳٬۰٥۹  -  ) ۲٤٬۷٥۹٬٤۷۱(  ۱۷٥٬۹۲۰٬٥٦۸ ) ۲۰وإیضاح  ۷قروض طویلة األجل (إیضاح 
 ٤۹۱٬٦۱٦  -  ۳۰٬۰۰۰  -  ٤٦۱٬٦۱٦ ) ۲۲وإیضاح  ۷التزام اإلیجار طویل األجل (إیضاح 

 
 حقوق المساھمین ۱٥

 
 رأس المال  (أ)

 
 سھم. ۹٥٤٬٥۷۱٬۹٥۰یتكون رأس مال الشركة المسجل (المصدر والمدفوع بالكامل) من 

 
یحق لحاملي األسھم العادیة الحصول على توزیعات األرباح المعلنة من وقت آلخر ویحق لھم صوت واحد لكل سھم في اجتماعات الشركة. یتم  

 األسھم بالتساوي فیما یتعلق باألصول المتبقیة للشركة. تصنیف جمیع  
 

 فیما یلي تفاصیل المساھمین: 
 

 ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ 
 

 الجنسیة 
عدد األسھم الُمحتفظ   

 ۱۰۰بقیمة اسمیة  بھا
 لكل سھم  بیسة

 
 النسبة من إجمالي 

      
 ٪٤۰٫۰۰  ۳۸۱٬۸۲۸٬۷۸۰  العذراء البریطانیة جزر  شركة ُعمان سیمبكورب األولى لالستثمار القابضة المحدودة 

 ٪۱۳٫۱٤  ۱۲٥٬٤۳۱٬٥۱۱  سلطنة عمان  شركة إنماء للطاقة والمیاه ش.م.م 
 ٪٤٦٫۸٦  ٤٤۷٬۳۱۱٬٦٥۹   عامة 

   ۹٥٤٬٥۷۱٬۹٥۰  ۱۰۰٫۰۰ ٪ 
 

 ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ 
 

 الجنسیة 
عدد األسھم الُمحتفظ   

  ۱۰۰بھا بقیمة أسمیة 
 بیسة لكل سھم 

 

 إجمالي النسبة من 
      

 ٪٤۰٫۰۰  ۳۸۱٬۸۲۸٬۷۸۰  جزر العذراء البریطانیة  شركة ُعمان سیمبكورب األولى لالستثمار القابضة المحدودة 
 ٪۱۳٫۱٤  ۱۲٥٬٤۳۱٬٥۱۱  سلطنة عمان شركة إنماء للطاقة والمیاه ش.م.م 

 ٪٤٦٫۸٦  ٤٤۷٬۳۱۱٬٦٥۹   عامة
   ۹٥٤٬٥۷۱٬۹٥۰  ۱۰۰٫۰۰٪ 

 

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ 
 

 الجنسیة 
عدد األسھم الُمحتفظ   

  ۱۰۰بھا بقیمة أسمیة 
 بیسة لكل سھم 

 
 النسبة من إجمالي 

      
 ٪٤۰٫۰۰  ۳۸۱٬۸۲۸٬۷۸۰  جزر العذراء البریطانیة  شركة ُعمان سیمبكورب األولى لالستثمار القابضة المحدودة 

 ٪۱۳٫۱٤  ۱۲٥٬٤۳۱٬٥۱۱  سلطنة عمان شركة إنماء للطاقة والمیاه ش.م.م. 
 ٪٤٦٫۸٦  ٤٤۷٬۳۱۱٬٦٥۹   عامة

   ۹٥٤٬٥۷۱٬۹٥۰  ۱۰۰٫۰۰٪ 
      

   



 ۲۷  شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع)  ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

 حقوق المساھمین (تابع) ۱٥
 

 االحتیاطي القانوني  (ب)
 

من أرباح الشركة لحساب احتیاطي قانوني غیر قابل    ٪۱۰تحویل نسبة    ۲۰۱۹من قانون الشركات التجاریة العماني لعام    ۱۳۲تتطلب المادة رقم  
إلى   للتوزیع  قابل  غیر  االحتیاطي  ھذا  ویكون  األقل.  على  المصدر  الشركة  رأسمال  لثلث  مساویاً  االحتیاطي  ذلك  یصبح رصید  أن  إلى  للتوزیع 

 المساھمین. 
 

 (ج)    احتیاطي تغطیة 
 

الجزء الساري المفعول من صافي التغیرات المتراكمة للقیم العادلة ألدوات تغطیة التدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت  یشتمل احتیاطي التغطیة على  
 ). ۱۱التي تمت تغطیتھا ولكنھا لم تحدث بعد (إیضاح 

 

 تجاریة وأخرى دائنیات ۱٦
 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ 
 لایر عماني   عماني لایر   لایر عماني  
      

 ۱٦٬۳۲۸٬۱۰۲  ۲٥٬۸۰۰٬۰۳۹  ۱۳٬۰٥٥٬۷۲۲ دائنیات تجاریة 
 ۱٬۹٤۰٬۸٦۳  ۲٬٤۳۳٬٦۷۳  ۱٬۸۳٦٬۸۲۸ )۱۹مستحق ألطراف ذات عالقة (إیضاح 

 ۱٬۸٤۳٬۹۲۰  ۲٬۱٦۱٬۰٤٤  ۲٬۳۱۲٬۳۳٦ مصروفات مستحقة ودائنیات أخرى
 -  -  ۸۲۰٬۳۳۹ ضریبة الدخل مستحقة الدفع 

 ۲٬۷۱۹٬٦۳٤  ۸۷۲٬٥٤۳  ۲٤٬٤۹٥ مستحقة الدفع فوائد 
 -  ۲۰۰٬۳٥٦  - مخصصات 

 ۱۸٬۰٤۹٬۷۲۰  ۳۱٬٤٦۷٬٦٥٥  ۲۲٬۸۳۲٬٥۱۹ 
 

 قروض قصیرة األجل  ۱۷
 

. یبلغ حد  ۲۰۲۰دیسمبر    ۲۲، وتم تعدیلھا آخر مرة في ۲۰۱۳فبرایر    ۲٦أبرمت الشركة اتفاقیة تسھیالت رأس المال العامل مع بنك مسقط بتاریخ  
ً   ٪۳٫۷٥ملیون لایر عماني وتحمل معدل فائدة بحد أقصى    ۳٫۸٥رأس المال العامل ("التسھیل") مبلغ   سبتمبر    ۳۰. بلغ الرصید القائم في  سنویا

). إن الضمان مقابل التسھیل ھو  ملیون لایر عماني  ۳٫٥:  ۲۰۲۰سبتمبر    ۳۰: ال شيء،  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱ملیون لایر عماني (  ۲٫۷٥مبلغ    ۲۰۲۱
 ً  من القوائم المالیة.  ۲۰التفاقیة الشروط المشتركة والمذكورة في اإلیضاح  وفقا

 
 ضریبة الدخل  ۱۸

 

 من الدخل الخاضع للضریبة.  ٪۱٥تخضع الشركة لضریبة الدخل، وفقًا لقانون ضریبة الدخل بسلطنة ُعمان، بنسبة 
 

  :۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱، ولایر عماني  ٤۹٥٫۰٥٥عكس مبلغ    :۲۰۲۰سبتمبر    ۳۰( لایر عماني  ٦۷٥٬۹۹٤لقد تم إدراج أصل الضریبة المؤجلة البالغ  
 ). ۱۱مباشرة في حقوق المساھمین فیما یتعلق بالتغیرات في القیم العادلة لمبادالت معدل الفائدة (إیضاح  لایر عماني)  ۳۱۸٫٥۲٤عكس مبلغ 

 
 

 

 غیر مدققة 
فترة الثالثة أشھر  

  المنتھیة في 

 مدققةغیر 
فترة الثالثة أشھر  

  المنتھیة في 
فترة التسعة أشھر  

  المنتھیة في 
فترة التسعة أشھر  

 المنتھیة في 
 ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ 
 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  

         المدرج في الربح أو الخسارة   )أ(
 ۱٬۰۱٥٬۹۸٦  ۱٬۹۲٥٬٥٤۳  ٤٥۲٬۷۹۰  ٥٦٦٬٦۹٥ الضریبة الجاریة للفترة 

 ۱٬٥۱۸٬۲٦٥  ٥۰۰٬۲۱۲  ۲۳۸٬۷۹۸  ۱٦٤٬۹۸۷ مصروف الضریبة المؤجلة للفترة 
 ۷۳۱٬٦۸۲  ٦۹۱٬٥۸۸  ۲٬٤۲٥٬۷٥٥  ۲٬٥۳٤٬۲٥۱ 

 

 المطابقة  (ب) 
 

 ضرائب الدخل المحتسبة بمعدل الضریبة المطبق مع مصروفات ضریبة الدخل: مطابقة فیما یلي 
 

 

فترة التسعة أشھر  
  المنتھیة في 

فترة التسعة أشھر  
 المنتھیة في 

 ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ 
 لایر عماني   لایر عماني  

     
 ۱٦٬۹۳۲٬۹٦۰  ۱٦٬۱۱۷٬۸۱۰ الربح قبل الضریبة 

 
   

 ) ۲٬٥۳۹٬۹٤٤(  ) ۲٬٤۱۷٬٦۷۲( ضریبة الدخل وفق المعدالت المذكورة أعاله 
 ) ٥٬۲٦۸(  ) ۸٬۰۸۳( مصروفات غیر قابلة للخصم ألغراض ضریبیة 

 ۱۰٬۹٦۱  - تعدیل للسنة السابقة 
 ) ۲٬٥۳٤٬۲٥۱(  ) ۲٬٤۲٥٬۷٥٥( مصروف ضریبة الدخل للفترة 

 
  



 ۲۸  شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع)  ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

 (تابع)ضریبة الدخل  ۱۸
 

 أصل (التزام) الضریبة المؤجلة  (ج) 
 

 سبتمبر  ۳۰في   ُمدَرج خالل الفترة   ینایر ۱في  
 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  ۲۰۲۱في سبتمبر كما  

      محمل إلى الربح أو الخسارة 

 ) ۲٤٬٤٦۹٬۰۳۷(  ) ٥۱۱٬۸٥۰(  ) ۲۳٬۹٥۷٬۱۸۷( ممتلكات وآالت ومعدات 
 ٦٤٬٦٦۲  ٦٬۳۰٦  ٥۸٬۳٥٦ استبعاد األصول التزام 

 ۱۸٬۷۰۲  ٥٬۳۳۲  ۱۳٬۳۷۰ أصل حق االستخدام/ التزام اإلیجار 
 )۲۳٬۸۸٥٬٤٦۱ (  )٥۰۰٬۲۱۲ (  )۲٤٬۳۸٥٬٦۷۳ ( 

      الضریبة المؤجلة المدرجة في الدخل الشامل األخر 
 ۱٬٤۰۸٬۲٦۹  ) ٦۷٥٬۹۹٤(  ۲٬۰۸٤٬۲٦۳ أدوات مالیة مشتقة 

 ) ۲۲٬۹۷۷٬٤۰٤(  ) ۱٬۱۷٦٬۲۰٦(  ) ۲۱٬۸۰۱٬۱۹۸( مؤجلة (بالصافي)التزام ضریبة 
 

  سبتمبر ۳۰في   ُمدَرج خالل الفترة   ینایر ۱في  
 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  ۲۰۲۰في سبتمبر كما 

      محمل إلى الربح أو الخسارة 
 ) ۲۳٬۷۱٥٬۷۷۹(  ) ۷۳۰٬۲۱۷(  ) ۲۲٬۹۸٥٬٥٦۲( ممتلكات وآالت ومعدات 
 ٥٦٬۳٥٤  ۱۸٬٤۰۸  ۳۷٬۹٤٦ التزام استبعاد األصول 

 ۱۱٬٦٦۲  ٥٬۱۱٤  ٦٬٥٤۸  أصل حق االستخدام/ التزام اإلیجار
 -  ) ۸۱۱٬٥۷۰(  ۸۱۱٬٥۷۰ خسائر ضریبیة 

 )۲۲٬۱۲۹٬٤۹۸ (  )۱٬٥۱۸٬۲٦٥ (  )۲۳٬٦٤۷٬۷٦۳ ( 
      الضریبة المؤجلة المدرجة في حقوق المساھمین 

 ۲٬۲٦۰٬۷۹٤  ٤۹٥٬۰٥٥  ۱٬۷٦٥٬۷۳۹ مالیة مشتقة أدوات 
 ) ۲۱٬۳۸٦٬۹٦۹(  ) ۱٬۰۲۳٬۲۱۰(  ) ۲۰٬۳٦۳٬۷٥۹( التزام ضریبة مؤجلة (بالصافي)

 
 

 دیسمبر  ۳۱في   ُمدرج خالل العام   ینایر ۱في  
 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  ۲۰۲۰كما في دیسمبر 

      محمل إلى الربح أو الخسارة 
 ) ۲۳٬۹٥۷٬۱۸۷(  ) ۹۷۱٬٦۲٥(  ) ۲۲٬۹۸٥٬٥٦۲( ممتلكات وآالت ومعدات 
 ٥۸٬۳٥٦  ۲۰٬٤۱۰  ۳۷٬۹٤٦ التزام استبعاد األصول 

 ۱۳٬۳۷۰  ٦٬۸۲۲  ٦٬٥٤۸  أصل حق االستخدام/ التزام اإلیجار
 -  ) ۸۱۱٬٥۷۰(  ۸۱۱٬٥۷۰ خسائر ضریبیة 

 )۲۲٬۱۲۹٬٤۹۸ (  )۱٬۷٥٥٬۹٦۳ (  )۲۳٬۸۸٥٬٤٦۱ ( 
      المؤجلة المدرجة في حقوق المساھمین لضریبة 

 ۲٬۰۸٤٬۲٦۳  ۳۱۸٬٥۲٤  ۱٬۷٦٥٬۷۳۹ أدوات مالیة مشتقة 
 ) ۲۱٬۸۰۱٬۱۹۸(  ) ۱٬٤۳۷٬٤۳۹(  ) ۲۰٬۳٦۳٬۷٥۹( التزام ضریبة مؤجلة (بالصافي)

 
 حركة التزام الضریبة الجاریة للفترة:  )د(

 

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ 
 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  
      

 -  -  ۱٬۳۹٦٬۷۹٦ ینایر ۱في 
 ۱٬۳۹٦٬۷۹٦  ۱٬۰۱٥٬۹۸٦  ۱٬۹۲٥٬٥٤۳ المحمل للفترة/ العام 

 -  -  ) ۱٬۳۹۷٬٦۳۸( المدفوع خالل الفترة/ العام 
 ۱٬۳۹٦٬۷۹٦  ۱٬۰۱٥٬۹۸٦  ۱٬۹۲٤٬۷۰۱ سبتمبر  ۳۰في 

 
 

 للسنة السابقةوضع اإلقرارات الضریبیة  (ھـ)
 

لدى األمانة العامة للضرائب بوزارة المالیة. تعتقد اإلدارة أن أي    ۲۰۲۰إلى    ۲۰۱۷لم یتم بعد االنتھاء من ربوط الشركة للسنوات الضریبیة من  
المالي للشركة   للمركز  بالنسبة  المراجعة لن تكون جوھریة  بالسنوات الضریبیة قید  سبتمبر    ۳۰كما في  ضرائب إضافیة، إن وجدت، فیما یتعلق 

۲۰۲۱ . 
 
  



 ۲۹  شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع)  ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

  معامالت مع أطراف ذات عالقة ۱۹
 

األرصدة    إنتحتفظ الشركة بأرصدة لدى ھذه األطراف، وتنشأ ھذه األرصدة في سیاق العمل االعتیادي للنشاط التجاري من المعامالت التجاریة.  
 القائمة في تاریخ التقریر غیر مضمونة في نھایة الفترة ویتم سدادھا نقدا.   

 

:  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰وك في تحصیلھا من المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة (أي مصروفات خالل الفترة كدیون معدومة أو مشكیتم إدراج لم 
 : ال شيء).۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ال شيء ، و

 

شركة سیمبكورب صاللة للتشغیل والصیانة  ، بینما  ذو تأثیر جوھري مساھم  شركة ُعمان سیمبكورب األولى لالستثمار القابضة المحدودة ھي  إن  
 تان زمیلتان. ما شركھشركة سیمبكورب للصناعات المحدودة  وش.م.م 

 
 

 لدى الشركة المعامالت الجوھریة التالیة مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة: 
 

فترة الثالثة أشھر   
  المنتھیة في 

فترة الثالثة أشھر  
  المنتھیة في 

فترة التسعة أشھر  
  المنتھیة في 

فترة التسعة أشھر  
  المنتھیة في 

  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰
 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني 

        شركة سیمبكورب للصناعات المحدودة 
 ۳٬۲۸۸  ٥٥  ۳٬۲۸۸  ٥٥ تعویض المصروفات  -

سیمبكورب صاللة للتشغیل والصیانة  شركة 
  ش.م.م 

 
 

 
 

 
 

 ٤٬۹٥٥٬۲۲٦  ٥٬۱۰۷٬٦٦۸  ۱٬۷۰۳٬۳۲۰  ۱٬۷۷۱٬٦۸۱ تكلفة التشغیل والصیانة   -
 ۳٦۹٬۰۱۳  ۳۳۹٬٤۷٦  ۱۲۰٬۰٥٥  ۹۳٬۳۳۰ مدفوعات الحوافز  -

 

 تتكون المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة في نھایة الفترة من: 
  

  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰
 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني 

      
 ۱٬۹٤۰٬۸٦۳  ۲٬٤۳۳٬٦۷۳  ۱٬۸۳٦٬۷۷۳ شركة سیمبكورب صاللة للتشغیل والصیانة ش.م.م 

 -  -  ٥٥ شركة سیمبكورب للصناعات المحدودة 
 ۱٬۸۳٦٬۸۲۸  ۲٬٤۳۳٬٦۷۳  ۱٬۹٤۰٬۸٦۳ 

 
 مكافآت اإلدارة العلیا 

 
شر،  موظفو اإلدارة العلیا ھم األشخاص الذین یملكون الصالحیة والمسؤولیة لتخطیط وتوجیھ أنشطة الشركة والتحكم بھا بشكل مباشر أو غیر مبا 

ة  ایبما في ذلك أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة (تنفیذي أو غیر ذلك). فیما یلي إجمالي التعویضات المستحقة لموظَّفي اإلدارة العلیا في نھ
 الفترة: 

 

 
فترة الثالثة أشھر  

  المنتھیة في 
فترة الثالثة أشھر  

  المنتھیة في 
فترة التسعة أشھر  

  المنتھیة في 
فترة التسعة أشھر  

 المنتھیة في 
 ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ 
 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  
        

 ۹۸٬٦۲۹   ۸۲٬۲۲۸  ۲٦٬۷۰۰   ۲۸٬۰۰۰ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 ۱۷٬٥۰۰   ۲۰٬۰۰۰  ٥٬۷٥۰   ٦٬٥۰۰ أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة 

 ۳٥٦٬۷۳۱   ۳۳۳٬۹۰۸  ۸۸٬۳۱٤   ۹۰٬٦۹٦ تعویضات الموظفین قصیرة األجل 
 ۱۸٬۳۲٦   ۱۹٬۱٤۸  ٥٬۰۱۲   ٥٬۳٤۰ الضمان االجتماعي ومكافآت التقاعد 

 ۱۳۰٬٥۳٦   ۱۲٥٬۷۷٤٥٥٬  ٦۲۸٤   ٤۹۱٬۱۸٦ 
 

لایر عماني    ۲۱۷٫٤٤۱تم دفع تعویضات بعض موظفي اإلدارة الرئیسیین من خالل شركة سیمبكورب صاللة للتشغیل والصیانة ش.م.م بقیمة  
  لایر عماني). ۲۲٤٬۰۱۳: ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰(
  



 ۳۰  شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع)  ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

 قروض ألجل  ۲۰

  االستحقاق  
  سبتمبر ۳۰

۲۰۲۱  
  سبتمبر ۳۰

۲۰۲۰  
دیسمبر   ۳۱

۲۰۲۰ 
 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني    

        غیر جاریة 
 ۱۲۷٬۳٥٤٬۰۸۳  ۱۲۷٬۳٥٤٬۰۸۳  ۱۰٦٬٥۲۹٬٦۲۲  ۲۰۲٦- ۲۰۱۲ قرض تمویل المشروع (بالدوالر األمریكي)

 ۲٦٬٤۸۲٬۱٤۰  ۲۸٬۷٥۱٬۷٦۰  ۲۲٬۱٥۱٬۸۸۰  ۲۰۲٦- ۲۰۱۲ قرض تمویل المشروع (باللایر العماني)
   ۱۲۸٬٦۸۱٬٥۰۲  ۱٥٦٬۱۰٥٬۸٤۳  ۱٥۳٬۸۳٦٬۲۲۳ 

 ) ۱٬۹٦۲٬۰٦۷(  ) ۲٬۱۲٦٬٦٥۷(  ) ۱٬٤۹۳٬٤۹۲(   ناقصاً: تكلفة المعامالت غیر المطفأة 
   ۱۲۷٬۱۸۸٬۰۱۰  ۱٥۳٬۹۷۹٬۱۸٦  ۱٥۱٬۸۷٤٬۱٥٦ 

 ) ۲٥٬۱٥٤٬۷۲۱(  ) ۲۷٬٤۲٤٬۳٤۱(  ) ۲٦٬۷۳٥٬۷۱۳(   ناقصاً: الجزء الجاري من القروض ألجل
   ۱۰۰٬٤٥۲٬۲۹۷  ۱۲٦٬٥٥٤٬۸٤٥  ۱۲٦٬۷۱۹٬٤۳٥ 

 

البنوك الدولیة والمحلیة مع بنك  ، أبرمت الشركة اتفاقیة الشروط المشتركة للحصول على تسھیالت ائتمانیة من مجموعة من  ۲۰۰۹نوفمبر    ۱۹في  
الصین،    ستاندرد شارترد بصفتھ وكیل التسھیالت التجاریة بالدوالر، وبنك مسقط ش.م.ع.ع بصفتھ وكیل التسھیالت التجاریة باللایر العُماني، وبنك

 فرع "شوندونغ" بصفتھ وكیل لتسھیالت السیناشور، ویطلق علیھم مجتمعین "المنظم المفوض الرئیسي". 
 

 التسدیدات 
 

، ویستحق آخر  ۲۰۱۲  سبتمبر  ۳۰قسطا نصف سنوي تبدأ من    ۲۹یستحق إجمالي مبلغ السحوبات بموجب التسھیالت أعاله السداد بالكامل على  
 .۲۰۲٦سبتمبر  ۳۰قسط السداد في 

 

  الفائدة
 

)i(   زائدا ھامش. أبرمت الشركة عقد مبادلة معدل الفائدة للحد  یتم تحمیل الفائدة على التسھیالت التجاریة بالدوالر األمریكي بمعدل لیبور متغیر
  من التزامھا مقابل تغیرات معدل الفائدة غیر المناسبة.

 

 إن الھوامش مبینة أدناه: 

 
الھامش (النسبة  

 %)  للعام
 ٪۳٫۰۰ (كما ھو محدد في اتفاقیة الشروط المشتركة) ۲۰۱۲في  یولیو   اإلكمالقبل تاریخ 

 ٪۲٫۸٥ بعد تاریخ اإلكمال  السادسةبعد ذلك حتى السنة  
 ٪۳٫۲۰ بعد ذلك حتى السنة العاشرة بعد تاریخ اإلكمال

 ٪۳٫٥٥ بعد ذلك حتى السنة الثالثة عشر بعد تاریخ اإلكمال 
 ٪۳٫۹٥ بعد ذلك 

 
)ii(   یتم تحمیل الفائدة على) ۳تسھیالت السیناشور المغطاة بمعدل لیبور متغیر زائد ھامش٪   ً ). أبرمت الشركة عقد مبادلة معدل الفائدة للحد  سنویا

  من التزامھا مقابل تغیرات معدل الفائدة غیر المناسبة.
 

)iii( لجدول أدناه: یتم تحمیل الفائدة بموجب اتفاقیة التسھیالت التجاریة باللایر العماني بمعدل ثابت، كما ھو مبین با 

 الفترة 
الھامش (النسبة  

 %)  للعام
 

 ٪۸٫۰۰ حتى السنة الثالثة لإلغالق المالي  ۲۰۱۰في مارس  من اإلغالق المالي
 ٪۷٫۰۰ إلى السنة الخامسة لإلغالق المالي لإلغالق المالي من السنة الثالثة  

 ٪٤٫۲٥ لإلغالق المالي  السادسةإلى السنة لإلغالق المالي  من السنة الخامسة 
 ٪٥٫۷٥ لإلغالق المالي  التاسعةإلى السنة  السادسة لإلغالق الماليمن السنة  

 
 الضمانات 

 

 یتم ضمان القرض ألجل وتسھیالت حساب احتیاطي الدین بموجب مستندات الضمان في جملتھا، من خالل الضمانات اإلضافیة التالیة: 
 

 خالل رھن تجاري/ قانوني. رھن على جمیع أصول المشروع من   -
 التنازل عن تأمینھا/ إعادة تأمینھا.  -
 ضمان على أسھم الشركة (باستثناء تلك التي یحتفظ بھا الجمھور). -
 رھن على حسابات المشروع.  -
 اتفاقیات مباشرة.  -

 
 التعھدات 

 

اتفاقیات جدیدة ھامة، والتعھد  ض األجل على بعض التعھدات  تحتوي تسھیالت القر بالتصفیة واالندماج، وإبرام  المتعلقة، من بین أمور أخرى، 
األصول الرأسمالیة، ونسبة تغطیة خدمة الدین، وتغیر األعمال التجاریة، واتفاقیات   وحیازةالسلبي واستبعاد األصول، ومنح القروض والضمانات، 

  تزام بھا. إن الشركة ملتزمة بالتعھدات المرفقة مع القروض ألجل.التغطیة، إلخ، والتي یتعین على الشركة االل
 
   



 ۳۱  شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع)  ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

 التزام استبعاد األصول  ۲۱
 

ى نفقتھا  بموجب اتفاقیة حق االنتفاع، یكون على الشركة التزام قانوني بإزالة المحطة في نھایة عمرھا اإلنتاجي وإعادة األرض. وستقوم الشركة عل
المعدات من الموقع، وحمایة ونقل األصول، وإزالة التلوث عن التربة والمیاه الجوفیة، وملء جمیع الحفر وإعادة سطح  الخاصة بتفكیك وسحب  

 األرض إلى مستوى المناطق المحددة. 
 

اضات، مثل التكالیف  تم احتساب القیمة العادلة لمخصص التزام استبعاد األصول باستخدام تقنیة القیمة الحالیة المتوقعة. وتعكس ھذه التقنیة افتر
الحركة في   یلي  فیما  االلتزام.  تقدیر تسویة  أجل  بھا األطراف األخرى من  تنظر  التي سوف  الربح  والتضخم وھامش  للمحطة  اإلنتاجي  والعمر 

 مخصص التزام شطب األصول: 
 

 ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ 
       عماني لایر   لایر عماني   لایر عماني  

 ٦۸۸٬۰۸٤ ینایر ۱في 
 

٦٤٦٬۲۲۸ 
 

٦٤٦٬۲۲۸ 
 ۳۳٬٤۳٥ مخصص مرصود خالل الفترة/ العام 

 
۳۱٬۳۹۲ 

 
٤۱٬۸٥٦ 

 ۷۲۱٬٥۱۹ سبتمبر  ۳۰في 
 

٦۷۷٬٦۲۰ 
 

٦۸۸٬۰۸٤ 
 

تجدید الموقع باستخدام التقنیات  بسبب طول أجل االلتزام، یوجد عدم یقین جوھري في تقدیر التكلفة التي سیتّم تكبّدھا. كان من المفترض أن یتم  
مقداره   تّم احتساب المخصص باستخدام معدل خصم  التي تتوفر حالیاً. وقد  :  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱، و٪٦٫٥:  ۲۰۲۰سبتمبر    ۳۰(  ٪٦٫٥والمواد 

٦٫٥٪.( 
 

 التزام اإلیجار طویل األجل  ۲۲
 

لمدفوعات    الحالیة . تم قیاس ھذه االلتزامات بالقیمة  )(أ)۸وإیضاح    ۱إیضاح  (قامت الشركة بإدراج التزامات اإلیجار فیما یتعلق بإیجار األرض  
 .٪٦٫٥اإلیجار المتبقیة، مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر البالغ 

 
 ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ 
 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  
      

 ٤۹۱٬٦۱٦  ٤۸٤٬۱۱٦  ٥۱٥٬٥۸۳ أرض 
 

 

 
 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ 

 

 إجمالي الحد 
األدنى لدفعات  

 اإلیجار 
 

القیمة الحالیة  
للحد األدنى  
 لدفعات اإلیجار 

إجمالي الحد   
األدنى لدفعات  

 اإلیجار 

القیمة الحالیة  
للحد األدنى  

 لدفعات اإلیجار 

إجمالي الحد   
األدنى لدفعات  

 اإلیجار 

القیمة الحالیة  
للحد األدنى  

 لدفعات اإلیجار 

 لایر عماني  لایر عماني   لایر عماني  لایر عماني   لایر عماني  لایر عماني  
         

 ٤۹۱٬٦۱٦ ۱٬۷۹٤٬۸۳۲  ٤۸٤٬۱۱٦ ۱٬۷۹٤٬۸۳۲  ٥۱٥٬٥۸۳ ۱٬۷۹٤٬۸۳۲ أعوام  ٥أكثر من 
 

 
 إدارة المخاطر المالیة  ۲۳

 
 إفصاحات أخرى 

 
  یتم تقییم األصول المالیة النخفاض القیمة بتاریخ كل تقریر كما ھو مبین أدناه في مخاطر االئتمان.

 
 أصولھا المالیة عند اإلدراج المبدئي. یعتمد تصنیف األصول المالیة على الغرض من اقتناء األصول. تحدد اإلدارة تصنیف  

 
 تتعرض الشركة للمخاطر التالیة من استخدامھا لألدوات المالیة: 

 
 مخاطر السوق  •
 مخاطر االئتمان  •
  مخاطر السیولة  •

 
وإدارة المخاطر وإدارة  یقدم ھذا اإلیضاح معلومات عن تعرض الشركة لكل من المخاطر الواردة أعاله وأھداف الشركة وسیاساتھا وعملیاتھا لقیاس  

 الشركة لرأس المال. تم إدراج إفصاحات كمیّة إضافیّة في ھذه القوائم المالیة. 
 

ضع  تقع على مجلس اإلدارة المسؤولیة الكاملة لوضع ومتابعة إطار الشركة إلدارة المخاطر. وأوكل مجلس اإلدارة إلى إدارة الشركة مسؤولیة و
 لمخاطر بالشركة وااللتزام بھا. ومراقبة سیاسات وإجراءات إدارة ا

  



 ۳۲  شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع)  ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ۲۳
 

 مخاطر السوق  (أ)
 

  مخاطر السوق ھي مخاطر تأثیر التغیرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العملة األجنبیة ومعدالت وأسعار الفائدة على إیرادات الشركة أو 
الھدف من إدارة مخاطر السوق في إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن مقاییس مقبولة مع زیادة  قیمة حیازتھا من األدوات المالیة. ویكمن  

 العائد. 
 

 مخاطر معدل الفائدة 
 

 في تاریخ التقریر، كانت محفظة معدالت الفائدة ألصول والتزامات الشركة المحملة بالفوائد كما یلي:   
 

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰  معدل الفائدة  
 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   %  

        األصول المالیة 
 ۲۰٬٦۷٦٬۳۳٦  ۱۲٬۰۱۰٬٥۳٦  ۱٤٬۰۸۳٬۱۲۰  ٪۰٫٥۸ ودیعة نقدیة ألجل ثابت 

        التزامات مالیة 
 -  ) ۳٬٥۰۰٬۰۰۰(  ) ۲٬۷٥۰٬۰۰۰(  ٪۳٫٥۰ قروض قصیرة األجل 

        قرض ألجل 
 ) ۷۰٬۷۳٤٬۷۷۷(  ) ۷۰٬۷۳٤٬۷۷۷(  ) ٥۹٬۱٦۸٬٤۹۲(  ٪۳لیبور +  قروض بمعدل فائدة متغیر بالدوالر األمریكي -
 ) ٥٦٬٦۱۹٬۳۰٦(  ) ٥٦٬٦۱۹٬۳۰٦(  ) ٤۷٬۳٦۱٬۱۳۰(  ٪ ۳٫۲۰لیبور +  بالدوالر األمریكيقروض بمعدل فائدة متغیر  -
 ) ۲٦٬٤۸۲٬۱٤۰(  ) ۲۸٬۷٥۱٬۷٦۰(  ) ۲۲٬۱٥۱٬۸۸۰(  ٪٥٫۷٥ قروض بمعدل فائدة ثابت باللایر العُماني  -

   )٤۳۱٬٥۰۲۱۳۱٬ (   )۱٥۹٬٦۰٥٬۸٤۳ (  )۱٥۳٬۸۳٦٬۲۲۳ ( 
 

"تعدیل    من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ۷من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة والمعیار رقم  ۹المعیار رقم تطبیق التعدیالت على  
 السعر المرجعي لمعدل الفائدة"

 

بنوك  سعر الفائدة بین  لندن (لیبور)، أن  السائد بین بنوك  ، أعلنت ھیئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، التي تنظم سعر الفائدة  ۲۰۱۷في یولیو  
بور وتوقعات  لی   تعدیالت . سوف تؤثر  . إن لیبور واحدة من أكثر سالسل معدالت الفائدة المرجعیة شیوعاً ۲۰۲۳یونیو  سیتوقف بعد    أشھر  ٦لندن لمدة  

 المالیة.  التزاماتھاالمحاسبة عن على وقف لیبور على استراتیجیة الشركة الحالیة إلدارة المخاطر وربما 

قد تؤثر  كجزء من استراتیجیة الشركة إلدارة المخاطر، تستخدم الشركة األدوات المالیة إلدارة التعرضات الناشئة عن تباین معدالت الفائدة التي  
 ). ۱۱لخسارة أو الدخل الشامل اآلخر وتطبق محاسبة التغطیة على ھذه األدوات (إیضاح على الربح أو ا

 حول القوائم المالیة للقیمة االسمیة وتفاصیل عقود المشتقات بموجب ترتیبات التغطیة.   ۱۱ھذه األدوات المالیة مربوطة بسعر لیبور. راجع اإلیضاح  

المعاییر  من    ۷رقم  معیار  والالتقاریر المالیة    من المعاییر الدولیة إلعداد  ۹رقم    معیارالوارد في ال  دةالسعر المرجعي لمعدل الفائطبقت الشركة تعدیل  
. توفر التعدیالت إعفاءات مؤقتة من تطبیق متطلبات محاسبة التغطیة المحددة على عالقات  ۲۰۱۹التقاریر المالیة الصادر في سبتمبر  الدولیة إلعداد  

تتأثر مباش الفائدة  اإلعفاءات    ال یترتب علىبین البنوك.    السائدالفائدة  بتعدیالت السعر المرجعي لمعدل  رة  التغطیة التي  المتعلقة بتعدیل معدالت 
 . بشكل عام إنھاء محاسبة التغطیة  السائدة لدى بنوك لندن

 

للقرض طویل األجل، قامت   المخاطر المغطاة  إلى  التي تعكس  عند حساب التغیر في القیمة العادلة المنسوبة  الشركة بوضع االفتراضات التالیة 
 توقعاتھا الحالیة: 

وسیكون الھامش مشابھاً للھامش المدرج في مقایضة    ۲۰۲۳سینتقل الدین ذي معدل الفائدة المتغیر إلى معدل الفائدة المرجعي المطبق خالل   ●
 معدل الفائدة المستخدم كأداة تغطیة. 

 وط مدة القرض. ال یتوقع وجود تغییرات أخرى على شر ●

والتعدیل الناتج على الھامش    ، معدل الفائدة المتغیر إلى معدل الفائدة المرجعي المطبق الجدید ي  الدین ذ بشأن موعد انتقال  الشركة    عدم یقینبیان   ●
 لم یتم االنتھاء منھا من خالل إضافة ھامش إضافي على معدل الخصم المستخدم في الحساب.   للتعدیلوجوانب أخرى 

 الشركة بتقییم التأثیر والخطوات التالیة لضمان االنتقال السلس من لیبور إلى معدالت الفائدة المرجعیة الجدیدة.  تقوم
 

 تحلیل حساسیة القیمة العادلة لألدوات المالیة ذات معدل الفائدة الثابت 
 

خالل الربح أو الخسارة، وال تقوم الشركة بتصنیف أدوات التغطیة  ال تحتسب الشركة أي التزامات مالیة ذات معدل فائدة ثابت بالقیمة العادلة من  
 بموجب نموذج محاسبة تغطیة القیمة العادلة. لذا فإن أي تغیر في معدل الفائدة في تاریخ التقریر لن یؤثر على الربح أو الخسارة. 

 

 تحلیل حساسیة التدفقات النقدیة لألدوات ذات المعدل المتغیر
 

نقطة أساس في تاریخ التقریر لكان ھناك زیادة/ (انخفاض) في قائمة حقوق المساھمین والدخل بالمبالغ المبینة    ۱۰۰فائدة بمقدار  لو تغیرت أسعار ال
 أدناه. یفترض ھذا التحلیل بقاء كافة المتغیرات األخرى ثابتة، وعلى وجھ الخصوص، أسعار العمالت األجنبیة. 

 
  



 ۳۳  شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع)  ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ۲۳
 

 مخاطر السوق (تابع)  )(أ
 

 تحلیل حساسیة التدفقات النقدیة لألدوات ذات المعدل المتغیر (تابع)
 

 حقوق المساھمین 
 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱   ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰   ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ 

 

زیادة بمقدار  
نقطة   ۱۰۰

  أساس 

نقص بمقدار  
نقطة   ۱۰۰

  أساس 

زیادة بمقدار  
نقطة   ۱۰۰

  أساس 

نقص بمقدار  
نقطة   ۱۰۰

  أساس 

زیادة بمقدار  
نقطة   ۱۰۰

  أساس 

نقص بمقدار  
نقطة   ۱۰۰

 أساس 
 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  
            

 ) ٤٬۲۷٥٬۰۲۷(  ٤٬۲۷٥٬۰۲۷  ) ٤٬۲۱٤٬٥۱۲(  ٤٬۲۱٤٬٥۱۲  ) ۲٬۸۳۳٬۹۱۳(  ۲٬۸۳۳٬۹۱۳ مبادالت معدل الفائدة 
            

 
 مخاطر العملة 

 
ألرصدة بالدوالر إن غالبیة المعامالت واألرصدة منفذة باللایر العماني أو الدوالر األمریكي. وبما أن اللایر العماني مرتبط بالدوالر األمریكي، فإن ا

سبتمبر    ۳۰(  ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰ي ال تعتبر أنھا تمثل مخاطر عملة جوھریة. إن الشركة غیر معرضة لمخاطر عملة جوھریة كما في  األمریك
 : ال یوجد تعرض لمخاطر العملة جوھریة). ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱، و۲۰۲۰

 
 مخاطر االئتمان  (ب)

  
إخفاق العمیل أو الطرف المقابل في أداة مالیة في الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة،  مخاطر االئتمان ھي مخاطر تعرض الشركة لخسائر مالیة في حالة  

ه، یتم  وتنشأ بشكل رئیسي من مدیونیات الشركة من العمالء واألرصدة النقدیة المحتفظ بھا لدى البنوك. بموجب شروط اتفاقیة شراء الطاقة والمیا
العمانیة لشراء الطاقة والمیاه ش.م.ع. وتقوم الشركة بإدارة مخاطر االئتمان مع الشركة  إصدار فواتیر مبیعات الشركة بشكل كامل إلى الشركة  

البنكیة من  العمانیة لشراء الطاقة والمیاه ش.م.ع من خالل مراقبة التصنیف االئتماني. تحد الشركة من مخاطر االئتمان لدیھا فیما یتعلق بالودائع  
ذات سمعة جیدة وتصنیف ائتمان قوي. تمثل القیمة الدفتریة لألصول المالیة الحد األقصى للتعّرض    خالل التعامل فقط مع بنوك ومؤسسات مالیة 

  لمخاطر االئتمان.
 

 االنخفاض في قیمة األصول المالیة 
 

عة. وفي حین أن  تمتلك الشركة مدیونیات تجاریة من تقدیم خدمات التشغیل والصیانة وأصول اإلیجار والتي تخضع لنموذج خسارة االئتمان المتوق
  من المعاییر الدولیة إلعداد   ۹رقم    معیارالوالمدیونیات األخرى تخضع لمتطلبات انخفاض القیمة بموجب    النقد وما یعادلھالودائع النقدیة ألجل ثابت و

 التقاریر المالیة، فقط كانت خسائر االنخفاض في القیمة المحددة غیر جوھریة. 
 

 مدیونیات تجاریة 
 

التقاریر المالیة لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة والتي تستخدم  من المعاییر الدولیة إلعداد    ۹رقم  معیار  التطبق الشركة الطریقة المبسطة بموجب  
المتوقعة    مخصص الخسائر المتوقعة على مدى العمر لجمیع المدیونیات التجاریة. لدى الشركة عمیل واحد، وتم حساب مخصص الخسارة االئتمانیة

ل  على المدیونیات من ذلك العمیل على أساس درجة التصنیف الصادرة عن وكالة التصنیف الخارجیة. وتستند تصنیفات الوكالة الخارجیة إلى معد
 یئات في القطاع).العجز السابق ویتم تعدیلھا حسب معلومات االقتصاد الكلي المستقبلیة (أي البیانات االقتصادیة من المجموعات أو الجمعیات أو الھ

 
  یتم شطب المدیونیات التجاریة عندما ال یکون ھناك توقع معقول لالسترداد. تتضمن المؤشرات التي تدل على عدم وجود توقع معقول لالسترداد،

  ۳٦۰ادھا ألكثر من تقدیم الدفعات التعاقدیة لفترة تأخر سد والعجز عنمن بین أمور أخرى، فشل المدین في المشاركة في خطة السداد مع الشركة 
 یوما.

 
انات  تم ضمان المدیونیات التجاریة من قبل حكومة سلطنة عمان. كان الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاریخ التقریر، دون مراعاة الضم

 أو التحسینات االئتمانیة األخرى كما یلي:
 

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ 
 لایر عماني   لایر عماني   عماني لایر  

      كأصول مالیة مقاسة بالتكلفة المطفأة مصنفة 
          أشھر) ٦إلى  ۳ودائع نقدیة ألجل ثابت (

۱٤٬۰۸۳٬۱۲۰ 
 ۱۲٬۰۱۰٬٥۳٦ 

 ۲۰٬٦۷٦٬۳۳٦ 
 ٥۲۱٬۲٥۱  ۱۲٬٤۹۱٬۹٦۱  ٥٬۲۳٦٬۲۲۲ النقد وما یعادلھ 

 ۲۳٬۱۲٤٬۰٥۲  ۳۲٬٦٦۱٬٤٤٤  ۱۹٬۲۹۸٬۸۹۱ مدیونیات تجاریة 
 ۱۰٬۲٥۰  ۱٬٥۹۱  ٤٬۱۱۷ مدیونیات أخرى 

 ۳۸٬٦۲۲٬۳٥۰  ٥۷٬۱٦٥٬٥۳۲  ٤٤٬۳۳۱٬۸۸۹ 
   



 ۳٤  شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع)  ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ۲۳
 

 مخاطر االئتمان (تابع)  (ب)
 

 مدیونیات تجاریة (تابع) 
 

نشرتھ وكالة مودیز لخدمات المستثمر في تاریخ التقریر.  یبین الجدول أدناه األرصدة لدى البنوك المصنفة حسب تصنیف االئتمان قصیر األجل الذي  
 وعلى الرغم من أن أحد البنوك مصنف "غیر أولي"، فال تتوقع اإلدارة أي مخاطر ائتمانیة. 

 
 

 التصنیف البنك
 

     
 أرصدة بنكیة 

  
 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰

 عماني لایر   لایر عماني   لایر عماني    
        

 NP بنك مسقط ش.م.ع.ع  
 

٥٬۲۲٥٬۱۷۹  ۱۲٬٤٤۷٬۳۲٤  ٦۷٤٬۲٦٤ 
 P-3 بنك الصین  

 
۱۰٬۲۷۰  ۳۷٬٥۱٤٦٬٦  ٦۲٤    

٥٬۲۳٥٬٤٤۹  ۱۲٬٤۸٤٬۸٤۲  ٥۲۰٬۸۸۸ 
 ودائع ألجل ثابت  

  
     

 NP بنك مسقط ش.م.ع.ع  
 

۲٬۲۹٦٬۰۰۰  -  ۲٬۳۱۰٬۰۰۰ 
 P-3 بنك الصین  

 
۱۱٬۷۸۷٬۱۲۰  ۱۲٬۰۱۰٬٥۳٦  ۱۸٬۳٦٦٬۳۳٦    
۱٤٬۰۸۳٬۱۲۰  ۱۲٬۰۱۰٬٥۳٦  ۲۰٬٦۷٦٬۳۳٦ 

        مدیونیات تجاریة 
 ۲۳٬۱۲٤٬۰٥۲  Ba3  ۱۹٬۲۹۸٬۸۹۱  ۳۲٬٦٦۱٬٤٤٤ الشركة العُمانیة لشراء الطاقة والمیاه 

 
 فیما یلي تحلیل أعمار المدیونیات التجاریة واألخرى: 

  
  

 
 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰

 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني    
        

  لم تتجاوز موعد استحقاقھا 
 

٦٬۰٥۳٬۷۳٥٬  ٥۹۹۸٬۸۷۸  ٥٬۷۰۳٬۰۲٦ 
 ۳٬۲۲۷٬٦۳۲   ٤٬۸۰۳٬۰٤٥  ٥٬۰۱٦٬۲٦۸   أشھر  ۳إلى  ۰تجاوزت موعد استحقاقھا من 
 ٤٬۷٥۷٬۲۷۳   ٤٬۷۸۸٬۲۹٥  ٦٬۱۳۸٬۸٥۹   أشھر  ٦إلى  ۳تجاوزت موعد استحقاقھا من 
 ۸٬۸۱٤٬۹۹۷   ۹٬۰۰۱٬۲۳٦  ۲٬۰۹٤٬۱٤٦   أشھر ۱۲إلى  ٦تجاوزت موعد استحقاقھا من 
 ٦۳۱٬۳۷٤   ۸٬۰۷۱٬٥۸۱  -   شھر  ۱۲تجاوزت موعد استحقاقھا إلى 

  إجمالي المدیونیات التجاریة واألخرى
 

۱۹٬۳۰۳٬۰۰۸  ۳۲٬٦٦۳٬۰۳٥  ۲۳٬۱۳٤٬۳۰۲ 
  مخصص انخفاض القیمة 

 
)۳۳٬٦۰۳ (  )۱۰٬۲۳۱ (  )۱۲٬۱٥۰ ( 

  صافي المدیونیات التجاریة واألخرى
 

۱۹٬۲٦۹٬٤۰٥  ۳۲٬٦٥۲٬۸۰٤   ۲۳٬۱۲۲٬۱٥۲  
 

ادات رسوم  تمثل الدفعات متأخرة السداد المبلغ المستحق من الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه على حساب إیرادات رسوم الوقود. یتم تمریر إیر
ً بطبیعتھا وال تشكل أي مخاطر جوھریة على الشركةالوقود   الشركة غیر ملزمة بالدفع مقابل الوقود في  ،  حكام اتفاقیة بیع الغاز الطبیعي أل  . وفقا

 حال لم تستلم الشركة إیرادات الوقود. 
 

یلي   في    الخسائر  مخصصات  مطابقةفیما  كما  التجاریة  المدیونیات  قیمة  في  لالنخفاض  مخصصات    ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰الختامیة  الخسائر  مع 
 االفتتاحیة: 

 
  

 
 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰

 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني    
ینایر  ۱مخصص الخسائر االفتتاحیة لالنخفاض في القیمة كما في 

من المعاییر الدولیة إلعداد    ۹المحتسب وفقاً للمعیار رقم  –
 التقاریر المالیة 

 
 

۱۲٬۱٥۰  ۱۲٬۱٥۰  ۱۲٬۱٥۰ 
   )٥المحمل للفترة/ (عكس المبلغ غیر المستخدم) (إیضاح 

 
۲۱٬٤٥۳  )۱٬۹۱۹ (  - 

  دیسمبر  ۳۱سبتمبر/  ۳۰في 
 

۳۳٬٦۰۳  ۱۰٬۲۳۱  ۱۲٬۱٥۰ 
 
 
 

 
  



 ۳٥  شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع)  ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

 المالیة (تابع) إدارة المخاطر  ۲۳
 

  مخاطر السیولة (ج) 
 

ولة في  مخاطر السیولة ھي مخاطر عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتھا المالیة عند حلول موعد استحقاقھا. ویتمثل منھج الشركة إلدارة السی
استحقاقھا سواًء وفقاً لشروط عادیة أو مشّددة، دون تكبد خسائر  ضمان حصولھا على سیولة كافیة، قدر اإلمكان، للوفاء بالتزاماتھا عند حلول موعد  

  غیر مقبولة أو المخاطرة باإلضرار بسمعة الشركة.
 

متطلبات    تحد الشركة من مخاطر السیولة بالتأكد من توفر التسھیالت البنكیة والدفعات المقدمة للمساھمین، حیثما كان ذلك ضروریّاً. وتتم مراقبة
 اٍس شھري، كما تقوم اإلدارة بالتأكُّد من توفُّر األموال السائلة الكافیة للوفاء بأي التزامات عند نشأتھا.  السیولة على أس

 

 ة: یلخص الجدول التالي االستحقاقات التعاقدیة لاللتزامات المالیة بما في ذلك مدفوعات الفوائد المقدرة مع استبعاد أثر اتفاقیات المقاص 
 

  النقدیةالتدفقات  

 
 القیمة 

   الدفتریة
التدفقات النقدیة  

  أقل من عام واحد   التعاقدیة 
أكثر من عام واحد  

 أعوام  ٥أكثر من   أعوام  ٥وحتى 
 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰

          المشتقات 
مبادالت أسعار الفائدة  
 -  ) ٥٬٦۳۱٬۹۰۹(  ) ۳٬۹٦۰٬۱۰٦(  ) ۹٬٥۹۲٬۰۱٥(  ۹٬۳۸۸٬٤٦۹ المستخدمة للتغطیة 
التزامات مالیة غیر  

          مشتقة 

 -  ) ۱۱۲٬٤٦۹٬۷۰۳(  ) ۳۱٬۳۳٤٬۹۸۳(  ) ۱٤۳٬۸۰٤٬٦۸٦(  ۱۲۷٬۱۸۸٬۰۱۰ قروض ألجل 
   -  ) ۲٬۷٥۰٬۰۰۰(  ) ۲٬۷٥۰٬۰۰۰(  ۲٬۷٥۰٬۰۰۰ قروض قصیرة األجل 

 -  -  ) ۱۸٬۰٤۹٬۷۲۱(  ) ۱۸٬۰٤۹٬۷۲۱(  ۱۸٬۰٤۹٬۷۲۱ وأخرى دائنیات تجاریة 
التزام اإلیجار طویل  

 ) ۱٬۷۹٤٬۸۳۲(  -  -  ) ۱٬۷۹٤٬۸۳۲(  ٥۱٥٬٥۸۳ األجل 

 ۱٥۷٬۸۹۱٬۷۸۳  )۱۷٥٬۹۹۱٬۲٥۳ (  )٥٦٬۰۹٤٬۸۰۹ (  )۱۱۸٬۱۰۱٬٦۱۲ (  )۱٬۷۹٤٬۸۳۲ ( 
          

           ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰
          المشتقات 

مبادالت أسعار الفائدة  
 ) ٥۰۱٬۱٤۹(  ) ۱۰٬۰۳٤٬۸۳٦(  ) ٤٬۷۰۲٬۰۷٥(  ) ۱٥٬۲۳۸٬۰٦۰(  ۱٥٬۰۷۱٬۹٦۷ المستخدمة للتغطیة 

          التزامات مالیة غیر مشتقة 
 ) ۲٦٬٤۳۲٬۷۱٦(  ) ۱۱٦٬٤۳۷٬٥٥۳(  ) ۳۳٬۰٦٥٬۷۱۹(  ) ۱۷٥٬۹۳٥٬۹۸۸(  ۱٥۳٬۹۷۹٬۱۸٦ قرض ألجل 

 -  -  ) ۳٬٥۰۰٬۰۰۰(  ) ۳٬٥۰۰٬۰۰۰(  ۳٬٥۰۰٬۰۰۰ قروض قصیرة األجل 
دائنیات تجاریة  

 -  -  ) ۳۱٬٤٦۷٬٦٥٥(  ) ۳۱٬٤٦۷٬٦٥٥(  ۳۱٬٤٦۷٬٦٥٥ وأخرى
التزام اإلیجار طویل  

 ) ۱٬۷۹٤٬۸۳۲(  -  -  ) ۱٬۷۹٤٬۸۳۲(  ٤۸٤٬۱۱٦ األجل 
 ۲۰٤٬٥۰۲٬۹۲٤  )۲۲۷٬۹۳٦٬٥۳٥ (  )۷۲٬۷۳٥٬٤٤۹ (  )۱۲٦٬٤۷۲٬۳۸۹ (  )۲۸٬۷۲۸٬٦۹۷ ( 

 

 
           ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

          المشتقات 
مبادالت أسعار الفائدة  
 ) ٤٦٥٬۱۰٦(  ) ۱۰٬۰۸۲٬٦۸۰(  ) ۳٬٥۰٦٬٦٤٤(  ) ۱٤٬۰٥٤٬٤۳۰(  ۱۳٬۸۹٥٬۰۹٤ المستخدمة للتغطیة 
التزامات مالیة غیر  

          مشتقة 
 ) ۲٦٬٤۷۰٬٤۳٤(  ) ۱۱٦٬۳۸۷٬۱۲۹(  ) ۲۹٬۲۷۹٬٥۱۰(  ) ۱۷۲٬۱۳۷٬۰۷۳(  ۱٥۱٬۸۷٤٬۱٥٦ قروض ألجل 

 -  -  ) ۲۲٬۸۳۲٬٥۱۹(  ) ۲۲٬۸۳۲٬٥۱۹(  ۲۲٬۸۳۲٬٥۱۹ دائنیات تجاریة وأخرى 
التزام اإلیجار طویل  

 ) ۱٬۷۹٤٬۸۳۲(  -  -  ) ۱٬۷۹٤٬۸۳۲(  ٤۹۱٬٦۱٦ األجل 
 ) ۲۸٬۷۳۰٬۳۷۲(  ) ۱۲٦٬٤٦۹٬۸۰۹(  ) ٥٥٬٦۱۸٬٦۷۳(  ) ۲۱۰٬۸۱۸٬۸٥٤(  ۱۸۹٬۰۹۳٬۳۸٥ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

  ال یتوقع حدوت التدفقات النقدیة المدرجة ضمن تحلیل االستحقاق في وقت مبكر بشكل كبیر أو بمبالغ مختلفة إلى حد كبیر.
 

  



 ۳٦  شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع)  ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ۲۳
 

 (تابع)  مخاطر السیولة (ج) 

 المشتقات الضمنیة 

 االتفاقیات التالیة على مشتقات ضمنیة: تحتوي 
  
)i(   تحتوي اتفاقیة شراء الطاقة والمیاه المبرمة بین الشركة والشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه ش.م.ع. على مشتقات ضمنیة عند تسعیر

  لثابتة رسوم التشغیل والصیانة الثابتة ومعدل رسوم التشغیل والصیانة المتغیر لمنشآت الطاقة وتحلیة المیاه. وسوف یتم تعدیل النسب المئویة ا
المستھلك في  لمعدل رسوم التشغیل والصیانة الثابت ومعدل رسوم التشغیل والصیانة المتغیر للمنشآت لتعكس التغیرات في مؤشر أسعار  

  الوالیات المتحدة األمریكیة ومؤشر أسعار المستھلك في عمان.

)ii( شتقات ضمنیة في سعر الغاز لتقدیم الغاز الطبیعي للمحطة.  تحتوي اتفاقیّة بیع الغاز الطبیعي المبرمة بین الشركة ووزارة النفط والغاز على م
 الوالیات المتحدة األمریكیة. المستھلك في  یتم تعدیل سعر الغاز لیعكس التغیرات في مؤشر أسعار 

)iii(   الرسوم  تحتوي اتفاقیة الخدمة طویلة األجل المبرمة بین الشركة وشركة جنرال إلكتریك الدولیة ش.م.م على مشتقات ضمنیة عند تسعیر
لتعكس  الشھریة الثابتة والمتغیرة لمخصص خدمات الصیانة طویلة األجل. سیتم تعدیل النسب المئویة الثابتة للرسوم الشھریة الثابتة والمتغیرة  

 الوالیات المتحدة األمریكیة.  العمالة والمواد في التغیرات في مؤشر أسعار

األساسیة، حیث ترى اإلدارة أن الخصائص االقتصادیة والمخاطر المرتبطة بالمشتقات الضمنیة  ال تنفصل ھذه المشتقات الضمنیة عن العقود  
 ھي على صلة وثیقة بتلك العقود األساسیة. 

  إدارة رأس المال

ائدات للمساھمین  إن أھداف الشركة عند إدارة رأس المال ھي حمایة قدرة الشركة على المتابعة على أساس االستمراریة من أجل االستمرار بتقدیم ع
 ومنافع ألصحاب المصالح اآلخرین ولتقدیم عوائد كافیة للمساھمین عن طریق تسعیر المنتجات والخدمات بما یتناسب مع مستوى المخاطر. 

االقتصادیة    تحدد الشركة قیمة رأس المال بما یتناسب مع المخاطر. وتقوم الشركة بإدارة ھیكل رأس المال وتعدیلھ في ضوء التغیرات في األوضاع
عة  وخصائص المخاطر لألصول المتضمنة. ومن أجل اإلبقاء على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ، یمكن للشركة أن تعدل مبلغ توزیعات األرباح المدفو

 لألعضاء أو تعید رأس المال للمساھمین أو تصدر أسھماً جدیدة أو تبیع أصوالً لتخفیض الدین. 

 العمل، تقوم الشركة بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المدیونیة (الدین إلى حقوق المساھمین).   تماشیاً مع اآلخرین في نفس مجال

  سبتمبر ۳۰ 
۲۰۲۱ 

  سبتمبر ۳۰ 
۲۰۲۰ 

 دیسمبر ۳۱ 
۲۰۲۰ 

 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  
      

 ۱٥۱٬۸۷٤٬۱٥٦  ۱٥۳٬۹۷۹٬۱۸٦  ۱۲۷٬۱۸۸٬۰۱۰ الدین (قرض طویل األجل)
 ۱۲۱٬۰٦۲٬۲۳۸  ۱۲۳٬۲٤۷٬۹۳۲  ۱۳۳٬۰۳٦٬۰٦۳ المساھمین (أموال المساھمین) حقوق 

 ۱٫۲٥  ۱٫۲٥  ۰٫۹٦ نسبة الدین لحقوق المساھمین (عدد المرات)
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة 
 

 الدفتریة المبینة في القوائم المالیة بتاریخ التقریر. تعتقد اإلدارة أن القیمة العادلة لألصول وااللتزامات المالیة ال تختلف بشكل كبیر عن قیمھا 

مستویات  ضمن  عند قیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام، تستخدم الشركة بیانات السوق التي یمكن مالحظتھا قدر اإلمكان. یتم تصنیف القیم العادلة 
 القیمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم على النحو التالي.  النظام المتدرج لقیاسمختلفة في  

 قیاسات القیمة العادلة المشتقة من األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة ألصول أو التزامات مماثلة.   :۱المستوى  -

الملحوظة لألصول وااللتزامات، سواًء   ۱: قیاس القیمة العادلة المشتقة من المدخالت عدا األسعار المدرجة المضمنة في المستوى ۲المستوى  -
 أو بشكل غیر مباشر (مثل: المشتقة من األسعار).  بشكل مباشر (مثل األسعار)

: قیاس القیمة العادلة المشتقة من أسالیب التقییم متضمنة مدخالت األصول وااللتزامات التي ال تستند إلى بیانات السوق الملحوظة  ۳المستوى   -
 (مدخالت غیر ملحوظة).

  



 ۳۷  شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع)  ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ۲۳
 

 (تابع) القیمة العادلة لألدوات المالیة 
 

 القیمة العادلة   القیمة الدفتریة  

 
 -القیمة العادلة 
  أدوات التغطیة 

أصول مالیة  
  المطفأة بالتكلفة 

التزامات مالیة  
بالتكلفة   أخرى

  االجمالي   المطفأة 
 

 ۲المستوى 
 لایر عماني   عماني لایر   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰

أصول مالیة غیر مقاسة بالقیمة  
          العادلة 

 -  ۱۹٬۲٦۹٬٤۰٥  -  ۱۹٬۲٦۹٬٤۰٥  -  مدیونیات تجاریّة وأخرى
 -  ۱۹٬۳۱۹٬۳٤۲  -  ۱۹٬۳۱۹٬۳٤۲  - نقد وأرصدة بنكیة 

 -  ۳۸٬٥۸۸٬۷٤۷  -  ۳۸٬٥۸۸٬۷٤۷  - 
التزامات مالیة مقاسة بالقیمة  

          العادلة 
 ) ۹٬۳۸۸٬٤٦۹(  ) ۹٬۳۸۸٬٤٦۹(  -  -  ) ۹٬۳۸۸٬٤٦۹( أدوات مشتقة 

          
التزامات مالیة غیر مقاسة  

          بالقیمة العادلة 
 ) ۱۲۸٬۰٥۷٬٦۸٥(  ) ۱۲۷٬۱۸۸٬۰۱۰(  ) ۱۲۷٬۱۸۸٬۰۱۰(  -  - قرض ألجل 

 -  ) ۱۸٬۰٤۹٬۷۲۱(  ) ۱۸٬۰٤۹٬۷۲۱(  -  - دائنیات تجاریة وأخرى 
 -  ) ۲٬۷٥۰٬۰۰۰(  ) ۲٬۷٥۰٬۰۰۰(  -  - قروض قصیرة األجل 

 -  -  )۱٤۷٬۹۸۷٬۷۳۱ (  )۱٤۷٬۹۸۷٬۷۳۱ (  )۱۲۸٬۰٥۷٬٦۸٥ ( 
          

          ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰
أصول مالیة غیر مقاسة بالقیمة  

          العادلة 
 -  ۳۲٬٦٥۲٬۸۰٤  -  ۳۲٬٦٥۲٬۸۰٤  -  مدیونیات تجاریّة وأخرى

 -  ۲٤٬٥۰۲٬٤۹۷  -  ۲٤٬٥۰۲٬٤۹۷  - نقد وأرصدة بنكیة 
 -  ٥۷٬۱٥٥٬۳۰۱  -  ٥۷٬۱٥٥٬۳۰۱  - 

التزامات مالیة مقاسة بالقیمة  
          العادلة 

 ) ۱٥٬۰۷۱٬۹٦۷(  ) ۱٥٬۰۷۱٬۹٦۷(  -  -  ) ۱٥٬۰۷۱٬۹٦۷( أدوات مشتقة 
          

التزامات مالیة غیر مقاسة  
          بالقیمة العادلة 
 ) ۱٥۳٬۳۷۸٬۷۱٦(  ) ۱٥۳٬۹۷۹٬۱۸٦(  ) ۱٥۳٬۹۷۹٬۱۸٦(  -  - قرض ألجل 

 -  ) ۳۱٬٤٦۷٬٦٥٥(  ) ۳۱٬٤٦۷٬٦٥٥(  -  - دائنیات تجاریة وأخرى 
 -  ) ۳٬٥۰۰٬۰۰۰(  ) ۳٬٥۰۰٬۰۰۰(  -  - قروض قصیرة األجل 

 -  -  )۱۸۸٬۹٤٦٬۸٤۱ (  )۱۸۸٬۹٤٦٬۸٤۱ (  )۱٥۳٬۳۷۸٬۷۱٦ ( 
          

 
 

  



 ۳۸  شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع)  ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ۲۳
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة (تابع) 
 

 القیمة العادلة   القیمة الدفتریة  

 
 -القیمة العادلة 
  أدوات التغطیة 

أصول مالیة  
  المطفأة بالتكلفة 

التزامات مالیة  
بالتكلفة   أخرى

  االجمالي   المطفأة 
 

 ۲المستوى 
 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

          أصول مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة 
 -  ۲۳٬۱۲۲٬۱٥۲  -  ۲۳٬۱۲۲٬۱٥۲  - مدیونیات تجاریّة وأخرى 

 -   ۲۱٬۱۹۷٬٥۸۷  -  ۲۱٬۱۹۷٬٥۸۷  - نقد وأرصدة بنكیة 
 -  ٤٤٬۳۱۹٬۷۳۹  -  ٤٤٬۳۱۹٬۷۳۹   - 

          التزامات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة 
 ) ۱۳٬۸۹٥٬۰۹٤(  ) ۱۳٬۸۹٥٬۰۹٤(  -  -  ) ۱۳٬۸۹٥٬۰۹٤( أدوات مشتقة 

          
التزامات مالیة غیر مقاسة بالقیمة  

          العادلة 

 ) ۱٥۱٬۳۰۳٬٦۷۹(  ) ۱٥۱٬۸۷٤٬۱٥٦(  ) ۱٥۱٬۸۷٤٬۱٥٦(   -    -  قرض ألجل 
 -  ) ۲۲٬۸۳۲٬٥۱۹(  ) ۲۲٬۸۳۲٬٥۱۹(   -    -  دائنیات تجاریة وأخرى 

  -    -   )۱۷٤٬۷۰٦٬٦۷٥ (  )۱۷٤٬۷۰٦٬٦۷٥ (  )۱٥۱٬۳۰۳٬٦۷۹ ( 
          

 

لألدوات المالیة في بیان المركز المالي،    ۳والمستوى    ۲لمستوى  ضمن اتوضح الجداول التالیة أسالیب التقییم المستخدمة في قیاس القیم العادلة  
 .المستخدمة الملحوظة وكذلك المدخالت الھامة غیر 

 

 أسلوب التقییم الفئة 
ت النقدیة  یتم احتساب القیمة العادلة على أنھا القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة. تستند تقدیرات التدفقا  مبادالت معدل الفائدة 

إلى معدالت   المتغیر  السعر  ذات  االقتراض    المبادالتالمستقبلیة  اآلجلة ومعدالت  العقود  بین فیما  المدرجة وأسعار 
من مصادر مماثلة والذي یعكس    استخالصھالتدفقات النقدیة المقدرة باستخدام منحنى العائد الذي تم    تخفیضالبنوك. یتم  

في السوق لھذا الغرض عند تسعیر   األطراف المشاركةبین البنوك ذي الصلة المستخدم من قبل    المرجعي السائد السعر  
 .الفائدة مبادالت معدل 

 
 .المالیة ھي نفسھا التي یتوقع استحقاقھا خالل تسعین یوم أو أقل  لألصولالقیمة العادلة والقیمة الدفتریة 

 
 ارتباطات  ۲٤

 

 ضمانات األداء  (أ)
 

 
 سبتمبر  ۳۰

۲۰۲۱  
 سبتمبر  ۳۰

۲۰۲۰  
 دیسمبر ۳۱

۲۰۲۰ 
 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  
      

 ۱٬٥٤۰٬۸۰۰  ۱٬٥٤۰٬۸۰۰  ۱٬٥٤۰٬۸۰۰  ضمانات األداء
 

وقدمتھا للشركة العمانیة لنقل الكھرباء ش.م.ع.م بموجب  دوالر أمریكي    ٤٬۰۰۰٬۰۰۰حصلت الشركة على ضمانات بنكیة من بنك مسقط بقیمة  
 اتفاقیة ربط الكھرباء. 

 
 ارتباطات التشغیل والصیانة  (ب)

 

اریخ  وفقا التفاقیة التشغیل والصیانة، تقوم شركة سیمبكورب صاللة للتشغیل والصیانة ش.م.م بتشغیل وصیانة محطة طاقة الشركة في صاللة حتى ت
  التفاقیة التشغیل والصیانة، ینبغي أن تدفع الشركة أتعاب التشغیل التالیة:  . وطبقاً ۲۰۲۷مایو  ۲٤

 

 . فیما یلي الحد األدنى للدفعات المستقبلیة بموجب اتفاقیة التشغیل والصیانة (باستثناء الربط): ٪۳جمیع األتعاب مربوطة بمؤشر بنسبة 
 

 سبتمبر ۳۰ 
۲۰۲۱  

 سبتمبر  ۳۰
۲۰۲۰  

 دیسمبر ۳۱
۲۰۲۰ 

 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  
      مستحق: 

 ۷۷۰٬٤۰۰  ۷۷۰٬٤۰۰  ۷۷۰٬٤۰۰ ال یزید عن عام واحد 
 ۳٬۰۸۱٬٦۰۰  ۳٬۰۸۱٬٦۰۰  ۳٬۰۸۱٬٦۰۰ أعوام  ٥أكثر من عام واحد حتى 

 ۱٬۰۷۸٬٥٦۰  ۱٬۲٦۸٬٥۲۲  ٤۹۸٬۱۲۲ أعوام  ٥أكثر من 
  ٤٬۳٥۰٬۱۲۲  ٥٬۱۲۰٬٥۲۲  ٤٬۹۳۰٬٥٦۰ 

   



 ۳۹  شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع)  ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

 ارتباطات (تابع)  ۲٤
 

 ارتباطات رأسمالیة  (ج) 
 

دیسمبر   ۳۱، ولایر عماني  ۲۹٥٫۷۳۲:  ۲۰۲۰سبتمبر    ۳۰لایر عماني (  ۲۷۱٫۷٥۸  بلغ إجمالي االرتباطات الرأسمالیة،  ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰كما في  
 ).لایر عماني ۱۳۰٫۹۳۹: ۲۰۲۰

 
  الربحیة األساسیة والمعدلة للسھم الواحد ۲٥

 
    السھم الواحد األساسیة بقسمة ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة على النحو التالي:تحتسب ربحیة 

 

 
فترة الثالثة أشھر  

  المنتھیة في 
فترة الثالثة أشھر  

  المنتھیة في 
فترة التسعة أشھر  

  المنتھیة في 
فترة التسعة أشھر  

 المنتھیة في 

 
سبتمبر  ۳۰

  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱
سبتمبر  ۳۰

 ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱
        

 ۱٤٬۳۹۸٬۷۰۹  ۱۳٬٦۹۲٬۰٥٥  ۳٬۹۰٦٬٤۲٦  ٤٬۱۱۷٬۹۹٤ ربح الفترة (لایر ُعماني) 
 ۹٥٤٬٥۷۱٬۹٥۰  ۹٥٤٬٥۷۱٬۹٥۰  ۹٥٤٬٥۷۱٬۹٥۰  ۹٥٤٬٥۷۱٬۹٥۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة 

األساسیة والمخففة (لایر   -ربحیة السھم الواحد 
 ۰٫۰۱٥۱  ۰٫۰۱٤۳  ۰٫۰۰٤۱  ۰٫۰۰٤۳ ُعماني)

 
 حیث أن الشركة ال تملك أدوات محتمل تخفیفھا، فإن الربحیة األساسیة والمخففة للسھم الواحد ھي نفسھا. 

 
 صافي األصول للسھم الواحد  ۲٦

  
ال یعتبر صافي األصول مقیاس    المساھمین على عدد األسھم في نھایة فترة التقریر.یتم احتساب صافي األصول للسھم الواحد من خالل تقسیم أموال  

 ألداء محدد في المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة. 
 

 سبتمبر ۳۰ 
۲۰۲۱  

 سبتمبر  ۳۰
۲۰۲۰  

 دیسمبر ۳۱
۲۰۲۰ 

 ۱۲۱٬۰٦۲٬۲۳۸  ۱۲۳٬۲٤۷٬۹۳۲  ۱۳۳٬۰۳٦٬۰٦۳ أموال المساھمین (لایر ُعماني)  -صافي األصول 
 ۹٥٤٬٥۷۱٬۹٥۰  ۹٥٤٬٥۷۱٬۹٥۰  ۹٥٤٬٥۷۱٬۹٥۰ عدد األسھم في نھایة الفترة/ العام 

 ۰٫۱۲۷  ۰٫۱۲۹  ۰٫۱۳۹ صافي األصول للسھم الواحد (لایر ُعماني)
 

 صندوق أمانات المستثمرین ۲۷
 

: ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱،  لایر عماني  ٤۸٫۲۱۷:  ۲۰۲۰سبتمبر    ۳۰لایر عماني (  ٤٥٫۱۹۷یشیر سجل صندوق أمانات المستثمرین إلى وجود مبلغ  
 .۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰) لم یطالب المساھمون الشركة بھ كما في لایر عماني ٤۳٬۷۱٥

 
 التقاریر القطاعیة  ۲۸

 
. بالتالي تم عرض بیانات قطاعات األعمال فیما  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۸للمعیار رقم  یوجد لدى الشركة قطاع واحد فقط وفقاً  

القطاعات التجاریة، على إدارة الشركة وھیكل التقاریر الداخلیة لھا. تم ت غطیة متطلبات  یتعلّق بقطاعات أعمال الشركة. یعتمد الشكل األساسي، 
بشأن اإلفصاحات الواسعة للمنشآت، في قائمة المركز المالي    ۳٤إلى    ۳۱، الفقرة من  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۸المعیار رقم  

 من ھذه القوائم المالیة.  ٤و ۳و  ۲و ۱وقائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر، وكذلك في اإلیضاحات 
 

  



 ٤۰  شركة سیمبكورب صاللة للطاقة والمیاه ش.م.ع.ع
 

 المرحلیة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 (تابع)  ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

 

 اتفاقیة التأجیر التشغیلي التي تتصرف فیھا الشركة بصفتھا مؤجراً   ۲۹
 

دفع" بنسبة  أبرمت الشركة اتفاقیة شراء الطاقة والمیاه مع الشركة العمانیة لشراء الطاقة والمیاه مع شرط أساسي إلنتاج الطاقة بشروط "استلم أو ا
 لمصلحة الشركة.  ۱۰۰٪

 
لقبول أو الدفع مع الشركة العُمانیة لشراء الطاقة والمیاه بموجب اتفاقیة شراء الطاقة والمیاه تخضع للمعیار  قررت اإلدارة أن الترتیبات الملزمة با 

یة  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة "عقود اإلیجار"، حیث إن مثل ھذه الترتیبات تنقل حق استخدام األصول إلى الشركة العمان  ۱٦رقم  
من المعاییر الدولیة    ۱٦اه. كما قررت اإلدارة أن ھذه الترتیبات في جوھرھا تمثل اتفاقیة تأجیر تشغیلي بموجب المعیار رقم  لشراء الطاقة والمی

. فیما یلي مجموع الحد األدنى لدفعات اإلیجار المتوقع  ۲۰۱۲مایو    ۲٥(أ)). بدأ التأجیر بتاریخ    ۲-۲إلعداد التقاریر المالیة "عقود اإلیجار" (إیضاح  
  تالمھا بموجب اتفاقیة شراء الطاقة والمیاه:اس

 
 ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ 
 لایر عماني   لایر عماني  

    مستحق: 
 ٤۳٬۱٤۲٬۹۹٦  ٤۳٬۱٤۲٬۹۹٦ حتى عام واحد 

 ٤۳٬۱٤۲٬۹۹٦  ٤۳٬۱٤۲٬۹۹٦ حتى عامین 
 ٤۳٬۱٤۲٬۹۹٦  ٤۳٬۲٥۷٬۹٥٤ أعوام  ۳حتى 
 ٤۳٬۲٥۷٬۹٥٤  ٤۳٬۱٤۲٬۹۹٦ أعوام  ٤حتى 
 ٤۳٬۱٤۲٬۹۹٦  ٤۳٬۱٤۲٬۹۹٦ أعوام  ٥حتى 

 ٦٤٬۰٦٥٬۳٦٦  ۲۰٬۹۲۲٬۳۷۰ أعوام  ٥أكثر من 
  ۲۳٦٬۷٥۲٬۳۰۸  ۲۷۹٬۸۹٥٬۳۰٤ 

 
  األرباح توزیعات ۳۰

 
  .۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المالیة المنتھیة في  بیسة للسھم  ۱٫۸بقیمة   نھائیةتوزیع أرباح نقدیة  مونالمساھ اعتمد، ۲۰۲۱ مارس ۲۲في 

 
 .۲۰۲۰لسھم لعام بیسة ل ٦٫٤ بقیمة  مرحلیةتوزیع أرباح نقدیة  العمومیة االعتیادیة، الجمعیة خالل المساھمون،  اعتمد ، ۲۰۲۰نوفمبر  ۱۷في 

 
 تفشي فیروس كورونا تأثیر  ۳۱

 
، مع وجود عدد كبیر من الحاالت مما كان لھ أثر كبیر على االقتصادات  ۲۰۲۰) بسرعة في عام  ۱۹-انتشرت جائحة فیروس كورونا المستجد (كوفید

 ممكن.للتعامل مع الوضع الوبائي في البالد واحتواء التأثیر إلى أقصى حد  ۱۹-عمان اللجنة العلیا المعنیة بكوفیدسلطنة والشركات. أنشأت حكومة 
 

أي آثار جوھریة متعلقة بالجائحة على عملیاتھا وأدائھا المالي. ومع ذلك، فقد اتخذت الشركة كافة اإلجراءات الممكنة    اآلن لم تواجھ الشركة حتى  
لعمل من المنزل)  ، مثل تدابیر السالمة والصحة للموظفین (مثل التباعد االجتماعي وا۱۹-للتخفیف من المخاطر التي من الممكن أن تنتج عن كوفید

 وتأمین تورید المواد الضروریة لعملیاتھا.
 

ة  تقوم الشركة بمراقبة تطورات وضع الجائحة عن كثب على مستوى السلطنة واإلقلیم والعالم وستواصل تقییم آثار ھذه الجائحة. ستواصل الشرك
المختلفة، وبالتوازي مع ذلك، ستبذل قصارى السیاسات والمشورة الحكومیة  ً   اتباع  أمانا الطرق وأكثرھا  لمواصلة عملیاتھا بأفضل  دون    جھدھا 

 تعریض صحة موظفیھا للخطر. 
 

 المعلومات األخرى ۳۲
 

 ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰ذات الصلة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  التفسیریة  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر المرحلیة واإلیضاحات  إن  
 . مراجعةتدقیق أو تخضع ألعمال   لم ۲۰۲۰و
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