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نشرة إصدار

شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع
)قيد التحويل(

إكتتاب عام

تتعلق بطرح عدد 33410019 سهمًا بقيمة 1.590 ريـال عماني للسهم الواحد

)يتضمن القيمة االسمية للسهم )ريـال عماني واحد(
 زائدًا عالوة إصدار 570 بيسة ومصاريف إصدار 20 بيسة للسهم الواحد(

تاريخ بداية االكتتاب: 28 أغسطس 2013م

تاريخ نهاية االكتتاب: 26 سبتمبر 2013م

المنسق الدولي ومدير السجلمدير اإلصدار 

إتش إس بي سي ميدل إيست ليميتدبنك إتش إس بي سي ُعمان )ش.م.ع.ع(

بنوك االكتتاب 

بنك ظفار ش.م.ع.عالبنك الوطني العماني ش.م.ع.ع  بنك عمان العربي ش.م.ع.مبنك مسقط ش.م.ع.ع

المستشار القانوني

البوسعيدي، منصور جمال وشركاؤهم 
 محامون ومستشارون في القانون 

Issue Manager and Lead Underwriting Arranger Collecting Banks
Issue Manager and Lead Underwriting Arranger Collecting Banks

Issue Manager and Lead Underwriting Arranger Collecting BanksIssue Manager and Lead Underwriting Arranger Collecting Banks
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شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه )ش.م.ع.ع(

)قيد التحويل(
ص ب 229 - جوهرة الشاطئ ، رمز بريدي 134 ، سلطنة عمان

هاتف  96824115263+، فاكس 96824511424+
www.sembcorpsalalah.com.om :الموقع اإللكتروني

نشرة اإلصدار
اكتتاب عام لـ 33410019 سهما بقيمة اسمية قدرها ريـال عماني واحد للسهم

فترة االكتتاب
يبدأ االكتتاب في 28 أغسطس 2013م
ينتهي االكتتاب في 26 سبتمبر 2013م

مدير اإلصدار 
بنك إتش إس بي سي ُعمان )ش.م.ع.ع(

الخوير - ص ب 1727، رمز بريدي 111، مكتب البريد المركزي - السيب، سلطنة عمان
هاتف: 96824947052+، فاكس 96824947304+

www.hsbc.co.om :الموقع اإللكتروني

المنسق الدولي ومدير السجل

بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط
الطابق الثاني، بناية رقم )5(،  إعمار سكوير

شارع الشيخ زايد، دبي، اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 97144235115+، فاكس 97144235814+

www.hsbc.ae :الموقع اإللكتروني

بنوك االكتتاب 
بنك مسقط ش.م.ع.ع

بنك عمان العربي ش.م.ع.م
البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع

بنك ظفار ش.م.ع.ع

المستشار القانوني
الثام أند واتكينز إل إل بي

البوسعيدي، منصور جمال وشركاؤهم

ال تتحمل الهيئة العامة لسوق المال "الهيئة" مسؤولية دقة وكفاية البيانات والمعلومات الواردة في هذه النشرة وسوف لن تكون 
مسؤولة عن أي ضرر أو خسارة ناتجة عن االعتماد على هذه النشرة أو استخدام أي جزء منها من قبل أي شخص. ُأعدت هذه النشرة 
وفقا للشروط والمتطلبات المقررة من قبل الهيئة، أما النسخة اإلنجليزية منها فهي عبارة عن ترجمة إنجليزية غير رسمية للنشرة 

األصلية المعدة باللغة العربية التي وافقت عليها الهيئة بموجب قرارها اإلداري رقم خ/65/ 2013 الصادر بتاريخ 20 أغسطس 2013. 

بيان هام للمستثمرين

إن الهدف الرئيسي من إعداد نشرة اإلصدار هذه هو تزويد المستثمرين بالمعلومات الجوهرية التي تساعدهم 

"سيمبكورب  أو  )"الشركة"  صاللة  سيمبكورب  أسهم  في  عدمه  أو  االستثمار  حول  المناسب  القرار  اتخاذ  على 

صاللة"( المطروحة لالكتتاب من خالل هذه النشرة )"األسهم المطروحة"(.

تحذف  ولم  مضلله  معلومات  أي  على  تحتوي  وال  الجوهرية،  والمعلومات  البيانات  جميع  على  النشرة  تشتمل 

أو إيجابا على قرار المستثمر بخصوص استثماره في األسهم المطروحة  منها أي معلومات جوهرية تؤثر سلبا 

من عدمه.

وكفاية  صحة  عن  الكاملة  المسؤولية  ومنفردون  مجتمعون  صاللة  سيمبكورب  إدارة  مجلس  أعضاء  يتحمل 

المعلومات الواردة في هذه النشرة، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم، بأنه قد تم أخذ العناية الواجبة عند 

إعداد هذه النشرة لضمان أنه لم يتم حذف أي معلومات جوهرية يؤدي حذفها إلى جعل هذه النشرة مضللة.

أن  المناسب  إذا كان من  ليقرر فيما  أن يقرأ نشرة اإلصدار هذه ويدرسها بعناية ودقة  يتعين على كل مستثمر 

على  ويتعين  الصحيح.  سياقها  في  المبينة  الحقائق  كل  االعتبار  بعين  آخذا  المطروحة،  األسهم  في  يستثمر 

المستثمر أيضا أال يعتبر هذه النشرة بمثابة توصية من سيمبكورب صاللة بشراء األسهم المطروحة بموجبها، 

في  االستثمار  عن  مستقلة  مهنية  نصائح  من  إليه  يحتاج  ما  على  الحصول  مسؤولية  مستثمر  كل  يتحمل  حيث 

األسهم المطروحة لالكتتاب وعن إجراء تقييم مستقل للمعلومات واالفتراضات التي تحتوي عليها هذه النشرة 

باستخدام التحليل والتوقعات التي يراها مناسبة في اتخاذ أي قرار بشأن االستثمار في األسهم المطروحة من 

عدمه. 

ومما تجدر اإلشارة إليه هنا، هو أنه لم يتم تفويض أي شخص لإلدالء بأية معلومات أو تقديم أية معلومات عن 

حالة  وفي  النشرة.  بهذه  المذكورين  األشخاص  بخالف  لالكتتاب  المطروحة  األسهم  عن  وال  صاللة  سيمبكورب 

إليها  االستناد  أو  بها  االعتداد  عدم  يجب  فإنه  معلومات،  أية  تقديم  أو  بيانات  بأية  باإلدالء  آخر  شخص  أي  قيام 

على إنها صادرة من شخص مفوض من قبل سيمبكورب صاللة أو من قبل مدير اإلصدار أو المنسق الدولي ومدير 

السجل.
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نقاط إضافية يجب أخذها في االعتبار

مرجعية الوثائق

حري بالذكر أن كافة الملخصات أو مقتطفات الوثائق الواردة بهذه النشرة ال توفر ملخصات دقيقة وكاملة لها ومن ثم يجب عدم 

االعتماد عليها من قبل المكتتبين المحتملين على أنها بيانات شاملة ومتكاملة عن البيانات الواردة بتلك الوثائق. 

نطاق المعلومات

إن القصد من المعلومات الواردة في هذه النشرة هو تزويد مقدم الطلب بمعلومات وافية تتعلق بالفرصة االستثمارية باإلضافة إلى 

معلومات أساسية عن عملية االكتتاب. ومع ذلك، ليست بالضرورة أن تكون النشرة قد اشتملت على جميع المعلومات التي قد يعتبرها 

استشارة  أنها  على  النشرة  هذه  في  الواردة  والبيانات  المعلومات  تفسير  يتم  ال  أن  ينبغي  جوهرية.  معلومات  المحتملين  المكتتبون 

االستشارة  على  الحصول  المحتملين  المكتتبين  جميع  على  يجب  وعليه،  وتجارية.  استثمارية  فرصة  أنها  على  أو  ضريبية  أو  قانونية 

القانونية والمالية والضريبية الالزمة والمناسبة من مستشاريهم القانونيين والماليين والضريبيين تتعلق بكل حالة على حدة تتصل بأي 

إكتاب في أسهم أو شراء أسهم أو مقترح باالكتتاب في أسهم أو شرائها.

العناية الواجبة من قبل المستثمر

قبل اتخاذ أي قرار بشأن االكتتاب في األسهم المطروحة، ينبغي على مقدم الطلب قراءة هذه النشرة بالكامل، وعند اتخاذه ألي قرار 

استثماري، يجب على مقدم الطلب االعتماد على تحليله الشخصي لشروط هذه النشرة والمخاطر التي تتعلق باالستثمار فيها.

مخاطر األسهم

إن كافة االستثمارات في أسواق األسهم تنطوي على مخاطر بدرجات متفاوتة حيث أن قيمة الورقة المالية قد تهبط أو ترتفع وفقا 

ألحوال السوق. على مقدمي الطلبات مراجعة الفصل الثالث عشر في هذه النشرة-عوامل المخاطر.

قيود توزيع هذه النشرة

ربما يكون توزيع هذه النشرة المتعلقة باألسهم المطروحة مقيد في مناطق اختصاص محددة بموجب القانون أو ربما يكون خاضعًا 

لموافقات مسبقة من السلطات التنظيمية. ال تعتبر هذه النشرة عرضًا للبيع أو دعوة من قبل سيمبكورب صاللة لالكتتاب في أي من 

أو قد  النشرة في أي منطقة اختصاص يكون  األسهم المطروحة في أي منطقة اختصاص خارج سلطنة عمان. ال يجوز توزيع هذه 

يكون فيها مثل هذا التوزيع تجاوز للقانون. وبناء عليه، فإن سيمبكورب صاللة، ومدير اإلصدار والمنسق الدولي ومدير السجل وبنوك 

االكتتاب يطالبون بضرورة العلم بجميع القيود الواردة فيها وبضرورة التقيد بها ومراعاتها.. ال يتحمل أي من سيمبكورب صاللة، أو مدير 

اإلصدار، أو المنسق الدولي أو مدير السجل أو بنوك االكتتاب أي مسؤولية قانونية عن أي انتهاك ألي من هذه القيود المفروضة على بيع 

أو عرض لبيع أو التماس لالكتتاب في األسهم المطروحة من قبل أي شخص، سواء كان أو لم يكن من مقدمي الطلبات المحتملين 

في أي اختصاص قضائي خارج سلطنة عمان حيث ُيعتبر فيه مثل هذا البيع، عرض البيع أو التماس االكتتاب غير قانوني.

القيود المفروضة على استخدام المعلومات الواردة في هذه النشرة

ال يجوز نشر أو إصدار نسخة طبق األصل أو نسخ أو اإلفصاح جزئيا أو كليا عن أي من المعلومات الواردة في هذه النشرة أو استخدامها ألي 

غرض ال عالقة له بهذا الطرح دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من سيمبكورب صاللة ومدير اإلصدار.

إخالء المسؤولية عن الضمانات الضمنية

باستثناء ما هو مطلوب بموجب القانون واللوائح المعمول بها، ال ُتقدم سيمبكورب صاللة، مدير اإلصدار وبنوك االكتتاب أي ضمانات، 

أو الموظفون أو أي شخص آخر فيما  أو المحامون  أو المحاسبون  أو المدراء  صريحة أو ضمنية، من قبل أي من أعضاء مجالس اإلدارة 

يتعلق بمدى كفاية محتويات وفحوى هذه النشرة أو التوقعات المختلفة الواردة فيها أو في أي من الوثائق والمستندات والمعلومات 

التي توفر في أي وقت من األوقات والتي تكون متعلقة بالطرح أو بقاء أي من هذه الوثائق على حالها دون تغيير بعد انتهاء الطرح.

القيود على البيع خارج سلطنة عمان

مملكة البحرين

فيما يتعلق بالمستثمرين في مملكة البحرين، ال يجب تقديم األوراق المالية موضوع هذه النشرة ووثائق الطرح ذات الصلة سوى في 

المركزي في مملكة  البحرين  المحدد من قبل بنك  النحو  المعتمدين على  القائمة والمستثمرين  شكل مسجل ألصحاب الحسابات 

البحرين، حيث يقوم هؤالء المستثمرون باستثمار ما ال يقل عن 100000 دوالر أمريكي، أو ما يعادلها بأي عملة أخرى أو أي مبلغ آخر يحدده 

بنك البحرين المركزي.

ال يشكل هذا الطرح طرحا لألوراق المالية في مملكة البحرين وفقا للمادة 81 من قانون البنك المركزي والمؤسسات المالية لسنة 2006 

)المرسوم رقم 64 لسنة 2006). لم ولن يتم تسجيل هذه النشرة والوثائق ذات الصلة كنشرة إصدار لدى بنك البحرين المركزي. وبالتالي، 

لن يتم عرض أو بيع أوراق مالية أو جعلها موضوع دعوة لالكتتاب أو الشراء كما ولن تستخدم هذه النشرة أو أي مستند أو أي مواد أخرى 

متعلقة بها في أي عرض أو بيع أو دعوة لالكتتاب أو شراء األوراق المالية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ألي أشخاص في مملكة 

البحرين بخالف المستثمرين المعتمدين للحصول على عرض خارج البحرين.

النشرة والوثائق ذات الصلة كما لم يقم بأي شكل من األشكال  أو اعتماد أو تسجيل هذه  المركزي بمراجعة  البحرين  لم يقم بنك 

بالنظر في ميزات األوراق المالية المطروحة لالستثمار سواء داخل أو خارج مملكة البحرين. ولذلك، فإن بنك البحرين المركزي ال يتحمل 

أية مسؤولية عن دقة واكتمال البيانات والمعلومات الواردة في هذا المستند ويتنصل صراحة عن أي مسؤولية عن أي خسارة، أيا كانت، 

ناجمة عن االعتماد كليا أو جزئيا على كل أو أي جزء من محتويات هذا المستند.

دولة الكويت

لم تتم مراجعة هذه النشرة من قبل هيئة سوق المال بالكويت ولم تصدر عن أي شخص ُمَرخص من قبل هيئة سوق المال. وعليه، ال 

يجوز تعميم هذه النشرة داخل دولة الكويت وال يجوز عرض أي من األسهم المطروحة لالكتتاب أو بيعها، بشكل مباشر أو غير مباشر، 

وال يجوز توجيه أي دعوة أو عرض لالكتتاب في أي من األسهم المطروحة لألشخاص، بما في ذلك، تجنبا الشك، أي كيانات قانونية في 

دولة الكويت. يجب تجاهل هذه النشرة وأال يعتمد عليها في حال إرسالها ألي شخص في دولة الكويت. ال يجوز ألي شخص في دولة 

الكويت قبول أو االكتتاب في األسهم المطروحة أو الدعوة للقبول أو االكتتاب في تلك األسهم.

مصر

إن األسهم المطروحة لالكتتاب لم يتم عرضها وغير معروضة للجمهور كما لم يتم بيعها أو ترويجها أو اإلعالن عنها في مصر. عالوة 

على ذلك، فإن هذه النشرة ال تشكل عرضا عاما لألوراق المالية في مصر وليس القصد منها أن تكون كذلك.

دولة قطر

ال تشكل هذه النشرة وال تعتبر دعوة أو عرضا لألوراق المالية في دولة قطر ولم ولن يتم عرض هذه األسهم أو بيعها أو تسليمها في 

أي وقت، مباشرة أو غير مباشرة، في دولة قطر. لم يتم ولن يتم طلب قيد تلك األوراق أو تداولها في سوق قطر لألوراق المالية أو هيئة 

قطر للمال. لم ولنيتم النظر في هذه النشرة أو اعتمادها أو تسجيلها أو تقديمها إلى هيئة أسواق المال القطرية أو بنك قطر المركزي 

وال يجوز طرحها للتداول العام. إن هذه النشرة موجهة للمستلم األصلي فقط وليس ألي شخص أخر وهي ليست للتداول العام في 

دولة قطر وال يجوز نسخها أو استخدامها ألي غرض آخر. 

المملكة العربية السعودية

ال يجوز توزيع نشرة  اإلصدار هذه في المملكة العربية السعودية إال لألشخاص المصرح  لهم بموجب الئحة طرح األوراق المالية الصادرة 

عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية بالقرار رقم 2-11-2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004 ووفقا لتعديالته بالقرار رقم 28-1-

2008 )لوائح المملكة العربية السعودية.
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المالية  األوراق  طرح  الئحة  من  العاشرة  المادة  في  بيانه  جرى  ما  حسب  الخبرة  ذوي  المستثمرين  إلى  موجهة  هذه  اإلصدار  نشرة  إن 

)"المستثمرين ذوي الخبرة"(، ألغراض اإلحاطة فقط . إن نشرة اإلصدار هذه غير معدة للتوزيع على، أو لالستخدام من قبل، أي شخص 

هو ليس مستثمرًا ذا خبرة. وال يجوز ألي شخص هو ليس مستثمرًا ذا خبرة التصرف بناًء على نشرة اإلصدار هذه أو محتوياتها. كما أن 

نشرة اإلصدار هذه غير معدة للتوزيع على، أو لالستخدام من قبل، أي شخص أو كيان في أي من دوائر االختصاص أو البالد التي يكون 

فيها هذا التوزيع مناقضًا للقانون أو النظام. 

و ال تعطي هيئة السوق المالية أي  تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله ، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج 

عما ورد في هذا المستند أو االعتماد على أي جزء منه. ويجب على الراغبين في شراء األوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند 

استشارة  يجب   ، المستند  هذا  محتويات  فهم  تعذر  حال  وفي  الطرح.  محل  المالية  باألوراق  المتعلقة  المعلومات  صحة  مدى  تحري 

مستشار مالي مرخص.

اإلمارات العربية المتحدة )باستثناء مركز دبي المالي العالمي(

هذه النشرة خاصة وسرية ويتم توزيعها على عدد محدود من المستثمرين ويجب أال تقدم إلى أي شخص آخر غير المستلم األصلي، 

وال يجوز استنساخها أو استخدامها ألي غرض آخر.

باستالم هذه النشرة، فإن الشخص أو الجهة التي يتم تزويدها بها يفهم ويقر ويوافق على أنه لم تتم الموافقة على أي من األسهم 

أو نشرة اإلصدار من قبل بنك اإلمارات المركزي، أو وزارة االقتصاد والتخطيط اإلماراتية، أو هيئة اإلمارات العربية المتحدة لألوراق المالية 

والسلع أو أي سلطات أخرى في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وأن المنسق الدولي ومدير السجل أو مدير اإلصدار لم يتلق أي تفويض 

أو ترخيص من بنك اإلمارات المركزي، أو وزارة االقتصاد والتخطيط، أو هيئة اإلمارات العربية المتحدة لألوراق المالية والسلع أو أي سلطات 

أخرى في دولة اإلمارات العربية المتحدة لتسويق أو بيع األسهم في دولة اإلمارات العربية المتحدة لم ولن يتم تسويق أو طرح هذه 

األسهم داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة. كما لن يتم االكتتاب في األسهم داخل اإلمارات العربية المتحدة، وال ينبغي أن يفترض 

أن أيا من المنسق الدولي ومدير السجل أو مدير اإلصدار هو وسيط أو تاجر أو مستشار استثمار مرخص بموجب القوانين المعمول بها 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة، أو أنها تنصح األفراد المقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة حول مدى مالءمة االستثمار في 

شراء أو بيع األوراق المالية أو غيرها من المنتجات المالية. ال يجوز طرح األسهم أو بيعها مباشرة أو بشكل غير مباشر إلى الجمهور في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة. هذه النشرة ال تشكل عرض عام لألوراق المالية وفقا لقانون الشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة - القانون االتحادي رقم 8 لسنة 1984 وتعديالته( أو غير ذلك.

ال تحتوي هذه النشرة على أي شيء يقصد منه أن يكون نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو مهنية.

هذه النشرة لمعلوماتك فقط، وال شيء في هذه النشرة يقصد به الموافقة على أو التوصية للقيام بعمل بعينه وينبغي عليك طلب 

المشورة من المهني المناسب لتقديم النصيحة الخاصة بحالتك. 

مركز دبي المالي العالمي

ال تشكل هذه النشرة وال يقصد منها أن تشكل ترويجا ماليا أو عرض أو تسليم ألسهم أو أوراق مالية وفقا لقوانين السوق الصادرة عن 

مركز دبي المالي العالمي رقم 12 لعام 2004 وتعديالته، القانون التنظيمي رقم 1 لعام 2004 وتعديالته الصادر عن سلطة دبي للخدمات 

المالية أو غير ذلك. ال تستهدف هذه األسهم أن يتم طرحها، أو توزيعها، أو بيعها أو ترويجها للجمهور أو اإلعالن عنها بشكل مباشر أو 

غير مباشر لحساب أو فائدة أي شخص في مركز دبي المالي العالمي. إن هذه النشرة غير مخصصة للتوزيع ألي شخص في مركز دبي 

المالي العالمي وينبغي على أي شخص يستلم نسخة من هذه النشرة أال يتصرف بناء على هذه النشرة وعليه أن يتجاهلها. لم تقم 

سلطة دبي للخدمات المالية باعتماد عرض األسهم أو هذه النشرة ولم تتخذ أي خطوات تجاه التحقق من المعلومات الواردة فيها 

وال تتحمل إي مسئولية تجاهها.

الواليات المتحدة

لم ولن يتم تسجيل األسهم المطروحة بموجب قانون األوراق المالية لعام 1933 وتعديالته )قانون األوراق المالية األمريكي( وال يجوز 

قانون  من   902 رقم  البند  في  الوارد  للتعريف  )وفقا  أمريكيين  أشخاص  فائدة  أو  لحساب  أو  المتحدة  الواليات  في  بيعها  أو  طرحها 

األوراق المالية األمريكي )الشخص األمريكي( باستثناء بعض المعامالت المعفاة من متطلبات التسجيل بموجب قانون األوراق المالية 

األمريكي. المصطلحات المستخدمة في هذه الفقرة لها نفس المعاني التي أعطيت لها في الئحة قانون األوراق المالية األمريكي.

وافق كل من المنسق الدولي ومدير السجل ومدير اإلصدار على عدم طرح أو بيع األسهم المطروحة )1( كجزء من توزيعها في أي 

وقت أو )2( بخالف ذلك بعد مرور 40 يوما بعد بدء الطرح وإغالق الطرح، أيهما يأتي آخرا في الواليات المتحدة لحساب أو فائدة أي شخص 

أمريكي على أن يكون قد تم إرسال إشعار أو إعالن ألي تاجر تقوم ببيع األسهم له خالل فترة االلتزام الخاصة بالتوزيع يوضح فيه القيود 

المفروضة على الطرح وبيع األسهم داخل الواليات المتحدة لحساب أو لفائدة أي شخص أمريكي. المصطلحات المستخدمة في هذه 

الفقرة لها نفس المعاني التي أعطيت لها في الئحة قانون األوراق المالية األمريكي.

ويجري طرح أسهم الطرح وبيعها خارج الواليات المتحدة إلى أشخاص غير أمريكيين استنادا إلى اللوائح. 

المملكة المتحدة

االستثمار في سيمبكورب صاللة يعتبر استثمارا تحت السيطرة ألغراض قيود الترويج المالي وفقا للفصل 21 من قانون سلطة الخدمات 

المالية واألسواق )FSMA( لعام 2000.

لم يتم اعتماد هذه النشرة من قبل أي شخص مفوض في سلطة الخدمات المالية واألسواق وهذا البيان معفى من القيود العامة 

أي نشاط  االنخراط في  التحفيز على  أو  الدعوات  بتوصيل  الخاصة  المالية واألسواق  الخدمات  21 من قانون سلطة  الفصل  الواردة في 

استثماري على أساس أنه مصمم فقط أو موجه فقط لألشخاص أدناه )األشخاص المعنيين(:

المالي(  الترويج  2000 )نظام  المالية واألسواق لعام  الخدمات  19 من قانون سلطة  المادة  المقصود في  بالمعنى  "خبراء االستثمار"   )1(

لعام 2005، أو

"الشركات ذات المالءة المالية العالية والهيئات غير المسجلة وما إلى ذلك في بالمعنى المحدد في المادة 49 من نظام الترويج   )2(

المالي.

أو أي شخص آخر يكون إرسال هذه النشرة له قانونيا.

اإلصدار  مدير  صاللة،  سيمبكورب  البيانات.  هذه  على  يعتمدوا  أو  يتصرفوا  ال  أن  يجب  المعنيين  األشخاص  من  ليسوا  الذين  األشخاص 

والمنسق الدولي ومدير السجل سيتعاملون في االستثمارات المذكورة في هذه النشرة فقط مع األشخاص المعنيين.

"خبير االستثمار" ألغراض المادة 19 من نظام الترويج المالي هو شخص لديه خبرة مهنية في األمور المتعلقة "باالستثمارات". 

الشركات ذات "المالءة المالية العالية" والهيئات غير المسجلة وما إلى ذلك ألغراض المادة 49 من نظام الترويج المالي هي )1( شخصية 

اعتبارية لديها عضوية أو عضو في نفس المجموعة كشركة تابعة لديها رأسمال مستدعى أو صافي أصول ال يقل عن 5 مليون جنية 

إسترليني )أو يكون لدى الشخصية االعتبارية أكثر من 20 عضوا أو شركة تابعة للشركة األم التي لديها أكثر من 20 عضوا، أو 500000 جنيه 

إسترليني(، )2( هيئة غير مسجلة أو شراكة لديها صافي أصول ال يقل عن 5 مليون جنيه إسترليني، )3( متعهد لعهدة عالية القيمة 

لديها أو كان لديها في الـ 12 شهرا قبل تاريخ هذا اإلعالن مبلغ إجمالي ال يقل عن 10 مليون جنيه إسترليني، أو )4( أي شخص )"أ"( يعمل 

بوصفه عضو مجلس إدارة، أو موظف لدى شخص )"ب"( ضمن أي من مسئوليات "أ" أعاله وحينما يعمل بتلك الصفة تجعله ضالعا في 

أنشطة "ب" االستثمارية.

المنطقة االقتصادية األوربية

)بصيغته المعدلة( )في   EC/71/2003 التوجيه التي نفذت  فيما يتعلق بكل دولة من الدول األعضاء في المنطقة االقتصادية األوروبية 

"توجيه نشرة اإلصدار"( فإن أي دولة عضو معنية ال يجوز لها طرح عرض عام للجمهور في تلك الدولة المعنية إال أن تلك الدولة العضو 

المعنية يجوز لها أن تطرح عرضا للجمهور في أي وقت بموجب اإلعفاءات الواردة في توجيه نشرة اإلصدار إذا تم تنفيذها في الدولة 

المعنية العضو في المنطقة:

ألي كيان قانوني باعتباره مستثمر مؤهل وفقا للتعريف الوارد في توجيه نشرة اإلصدار.   )1(

اإلصدار،  نشرة  توجيه  في  الوارد  للتعريف  وفقا  المؤهلون(  المستثمرون  )بخالف  قانوني  شخص  أو  طبيعي  شخص   150 من  ألقل   )2(

شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من المنسق الدولي ومدير السجل.

في أي ظروف أخرى ال تتطلب قيام سيمبكورب صاللة بإصدار نشرة إصدار بمعنى توجيه نشرة اإلصدار،  )3(
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شريطة أن ال يوجب طرح أسهم االكتتاب على سيمبكورب صاللة أو أي متعهد تغطية أخر وفقًا للمادة 3 من نشرة اإلصدار نشر إرشادات 

مضمنة بهذه النشرة أو أي إجراء يعمل على تنفيذ اإلرشادات المضمنة بالنشرة في أي دولة معنية من الدول األعضاء في المنطقة 

االقتصادية األوربية.

توفير  تعني  الصلة  ذات  األعضاء  الدول  من  دولة  أي  في  أسهم  بطرح  يتعلق  فيما  للجمهور"  "عرض  عبارة  فإن  الشرط،  هذا  ألغراض 

المعلومات الكافية بأي شكل وبأي وسيلة فيما يختص بشروط الطرح وأي أسهم تطرح لالكتتاب لتمكين المستثمر من الحصول على 

أي أسهم معروضة حيث أن ذلك قد يكون مختلفا في تلك الدولة من حيث تنفيذ توجيهات نشرة اإلصدار.

سنغافورة

هذه النشرة لن تودع وتسجل لدى سلطة النقد في سنغافورة كنشرة إصدار بموجب الفصل 289 من قانون سنغافورة لألوراق المالية 

والعقود المستقبلية ووفقا لذلك، فإن المسؤولية القانونية بموجب قانون األوراق المالية والعقود المستقبلية المشار إليه فيما يتعلق 

بمحتوى نشرات اإلصدار ال ينطبق.  عليك أن تدرس بعناية مدى مالءمة هذا االستثمار لك. 

النقد في سنغافورة كنشرة إصدار، فإن هذه النشرة وأي مستند آخر أو مادة تتعلق  وحيث أن هذه النشرة غير مسجلة لدى سلطة 

بعرض أو بيع أو الدعوة لالكتتاب أو لشراء األسهم فإنه ال يجوز تعميمها أو توزيعها كما ال يجوز عرض أو بيع أي من األسهم أو جعلها 

موضوع دعوة لالكتتاب أو الشراء مباشرة أو غير مباشرة للجمهور أو أي فرد من الجمهور في سنغافورة بخالف )1( الشخص المعني 

وفقا للبند 275 )1( من قانون األوراق المالية والعقود المستقبلية أو أي شخص وفقا للبند 275 )1أ( من قانون األوراق المالية والعقود 

المستقبلية ووفقا للشروط المحددة في البند 275 )2( لمؤسسة استثمارية محددة في البند 274 من قانون األوراق المالية والعقود 

المستقبلية أو )3( وفقا ألي أحكام أخرى قابلة للتطبيق في قانون األوراق المالية والعقود المستقبلية حيث أنه قد يتم تعديلها من 

التي يتم شراؤها وفقا للمواد 274 أو 275 من قانون األوراق المالية والعقود المستقبلية يجوز  أو  وقت آلخر. األسهم المكتتب فيها 

تحويلها فقط وفقا للبند 276 من قانون األوراق المالية والعقود المستقبلية.

باعتباره  معني  شخص  قبل  من  المستقبلية  والعقود  المالية  األوراق  قانون  من   275 المادة  بموجب  األسهم  على  الحصول  تم  إذا 

شركة )ليست مستثمر معتمد كما هو معرف في البند 4أ من قانون األوراق المالية والعقود المستقبلية وعملها الوحيد هو االحتفاظ 

باالستثمارات ورأسمالها بأكمله مملوك من قبل أكثر من فرد، أي واحد منهم مستثمر معتمد، فإن األوراق المالية لتلك الشركة )وفقا 

للتعريف في البند 239 )1( من قانون األوراق المالية والعقود المستقبلية ال يجوز تحويلها لمدة 6 أشهر من تاريخ حصول الشركة على 

األسهم بموجب البند 275 من قانون األوراق المالية والعقود المستقبلية إال:

أو  المستقبلية  والعقود  المالية  األوراق  قانون  من   )2(  275 البند  في  الوارد  للتعريف  وفقا  معني  لشخص  أو  استثمارية  لمؤسسة   )1(

ناشئة عن عرض بموجب البند 275 )1أ( من قانون األوراق المالية والعقود المستقبلية،

إذا لم ُيقدم مقابل للتحويل  )2(

إذا كان التحويل إعماال للقانون  )3(

إذا تم الحصول على األسهم بموجب المادة 275 من قانون األوراق المالية والعقود المستقبلية من قبل شخص معني باعتباره عهدة 

حقوق  فإن  ذلك  مع  فرد،  هو  مستفيد  أي  وأن  باالستثمارات  االحتفاظ  هو  الوحيد  وغرضه  معتمد(  مستثمر  ليس  المتعهد  أن  )حيث 

المستفيدين والمصالح )كيفما وصفت( في تلك العهدة ال يجوز تحويلها لفترة 6 أشهر من تاريخ حصول العهدة على األسهم بموجب 

البند 275 من قانون األوراق المالية والعقود المستقبلية إال: 

لمستثمر اعتباري بموجب البند 274 من قانون األوراق المالية والعقود المستقبلية أو شخص معني وفقا للتعريف الوارد في البند   )1(

275 )2( من قانون األوراق المالية والعقود المستقبلية أو أي شخص وفقا لعرض مقدم ينص على أن تلك الحقوق والمصالح قد تم 

الحصول عليها بمقابل ال يقل عن 200000 دوالر سنغافوري )أو ما يعادلها من العمالت األجنبية( أو أي مبلغ آخر يحدده قانون األوراق 

المالية والعقود المستقبلية لكل معاملة سواء نقدا أو عن طريق تبادل األوراق المالية أو أي أصول أخرى.

إذا لم ُيقدم مقابل للتحويل.  )2(

إذا كان التحويل إعماال للقانون.  )3(

وفقا للبند 276 )7( من قانون األوراق المالية والعقود المستقبلية.  )4(



12

شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع )قيد التحويل(

13

البيانات المستقبلية

تتضمن نشرة اإلصدار هذه بعض البيانات المتطّلعة للمستقبل ويمكن تحديدها بشكل عام بكلمات أو عبارات مثل " نهدف"، "نتنبأ "، " 

ر"، " ننوي"، " هدف"، "نعتزم"، " خطة"، "مشروع"، " توٌقع"،" سوف"، " ينبغي"، " سوف يستمر"، "سوف نتابع" أو بكلمات  نعتقد"، " نتوقع"، " نقدِّ

أخرى أو عبارات من هذا القبيل. وبالمثل، فان البيانات التي تصف استراتيجيات وأهداف وخطط وغايات شركة صاللة سيمبكورب 

هي أيضا تصريحات ذات نظرة مستقبلية. تكون جميع البيانات ذات النظرة المستقبلية عرضة لمخاطر وتكهنات وافتراضات قد تؤدي 
بالنتائج الفعلية ألن تأتي مختلفة اختالفًا جوهريًا عما هو مقصود أو وارد بالتصريح المتطلع للمستقبل ذو العالقة. 

تشتمل العوامل المهمة، من بين عوامل أخرى، التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية اختالفا جوهريًا عن توقعات شركة صاللة 
سيمبكورب على ما يلي:

عدم القدرة على تقدير األداء المستقبلي، 	•

عدم قدرة سيمبكورب صاللة على الوفاء بالتزاماتها في السداد وفقا لترتيبات التمويل، 	•

عدم القدرة على تحقيق توقعات الدخل بعد انتهاء فترة االلتزامات المحددة في وثائق المشروع. 	•

بعض المخاطر التمويلية والتشغيلية المرتبطة بالمشروع،  	•

التغير في السياسات النقدية وسياسات الفائدة في سلطنة ُعمان والتضخم المحلي والدولي وأسعار الفائدة المحلية والدولية،  	•

التذبذب في أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم أو أي أسعار أخرى، 	•

أداء األسواق المالية في سلطنة ُعمان، 	•

الظروف االقتصادية العامة وظروف سوق األعمال في سلطنة ُعمان التي ستؤثر على أعمال وأنشطة سيمبكورب صاللة، 	•

التغييرات في اللوائح والقوانين التي تنطبق على زبائن وموردي سيمبكورب صاللة بعد استحقاق اتفاقية شراء الكهرباء والمياه،  	•

تزايد المنافسة وظروف عمالء وموردي سيمبكورب صاللة وقطاع توليد الطاقة بعد استحقاق وثائق المشروع. 	•

وبحكم طبيعة هذه العوامل، فإن اإلفصاح عن بعض مخاطر السوق ما هي إال تقديرات فقط، ويمكن أن تختلف اختالفا جوهريا عما 

يحدث فعال في المستقبل. وكنتيجة لذلك يمكن أن تكون األرباح أو الخسائر الفعلية في المستقبل مختلفة اختالفًا جوهريا عن األرباح 

والخسائر المقدرة في هذه النشرة. ال تتحمل سيمبكورب صاللة أو مدير اإلصدار أو المنسق الدولي ومدير السجل أو أي من الشركات 

ذات العالقة التابعة لها أي التزام لتحديث أو مراجعة أي بيانات واردة في هذه النشرة لتعكس الظروف التي تنشأ بعد تاريخ النشرة أو 

لكي تعكس وقوع األحداث أساسية حتى ولو كانت االفتراضات التي تقوم عليها ال تؤتي ثمارها أو تختلف عن الواقع.

للمزيد من النقاش حول العوامل التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية عن التقديرات، يرجى االطالع على الفصل الثالث عشر من 

نشرة اإلصدار :"عوامل المخاطر". سوف تلتزم سيمبكورب صاللة بعد إدراجها في سوق مسقط لألوراق المالية بقواعد وشروط اإلفصاح 

الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال والتي تستوجب اإلفصاح في المواعيد المحددة عن نتائج التشغيل الخاصة بسيمبكورب صاللة. 

بعد  تصدرها  إعالنات  أو  معلومات  أية  متابعة  إلى  والمساهمين  المحتملين  المستثمرين  عناية  توجه  أن  هنا  صاللة  سيمبكورب  وتود 

 .www.msm.gov.om :إدراجها عبر الموقع اإللكتروني لسوق مسقط لألوراق المالية

 

عرض البيانات المالية وبيانات القطاع والسوق

البيانات المالية:

ما لم يرد خالفًا لذلك، فان البيانات المالية في هذه النشرة مأخوذة من القوائم المالية المدققة لشركة سيمبكورب صاللة أو البيانات 

 ،2011  ،2010 لألعوام  المدققة  المالية  البيانات  الدولية.  المالية  التقارير  لمعايير  طبقا  والمعدة  المدققة  وغير  المراجعة  الفصلية  المالية 

و2012 والبيانات المالية الفصلية غير المدققة بعد مراجعتها والبيانات المالية الفصلية لفترة األشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2013م 

موضحة في "الفصل الثالث والعشرين – البيانات المالية". تبدأ السنة المالية لسيمبكورب صاللة في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي 

اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كل عام. يجب األخذ في االعتبار أن أية فروقات بين المجاميع اإلجمالية وإجمالي  في 

المبالغ المدرجة في هذه النشرة هي بسبب اعتماد مبدأ التقريب. 

العملة المستخدمة في تقديم البيانات المالية

في  عمان  لسلطنة  القانونية  العملة  وهي  العماني  الريـال  تعني  "ر.ع"  أو  العماني"  "بالريـال  الخاصة  اإلشارات  جميع  النشرة،  هذه  في 

الوقت الحاضر كما أن جميع اإلشارات إلى الدوالر األمريكي تعني العملة القانونية للواليات المتحدة األمريكية في الوقت الحاضر كما 

القارئ. لقد تم  لراحة  إلى دوالر أمريكي فقط  ريـال عماني  المبالغ من  القانونية لسنغافورة. ترجمة  العملة  $S تعني  إلى  أن اإلشارة 

ربط الريـال العماني بالدوالر األمريكي منذ عام 1986م. ما لم ُيَنص على خالف ذلك بالنسبة لكل الفترات الواردة في "الفصل العاشر – 

وصف سيمبكورب صاللة ونظرة عامة على األعمال"، "الفصل الثاني عشر– تكلفة المشروع والتمويل"، "الفصل الرابع عشر – مناقشات 

الريـال العماني إلى الدوالر األمريكي تم حسابها على أساس أن  وتحليالت اإلدارة للوضع المالي ونتائج التشغيل"، ترجمة المبالغ من 

لتحويل  صاللة  سيمبكورب  حددته  الذي  المتوفر  التجاري  السعر  يعكس  ما  عماني  ريـال   0.3582  = أمريكي  دوالر   1 لكل  الصرف  سعر 

العملة بين الدوالر األمريكي والريـال العماني. 

بيانات القطاع والسوق

اإلصدارات  من  النشرة  هذه  في  المستخدمة  السوق  وبيانات  القطاع  بيانات  على  الحصول  تم  فقد  ذلك،  خالف  على  ُيَنص  لم  ما 

المتخصصة في القطاع و/أو المواقع اإللكترونية، على سبيل المثال ال الحصر، معهد اإلدارة العامة والشركة العمانية لشراء الطاقة 

منها  التحقق  يتم  لم  أنه  إال  فيها  موثوق  بيانات  النشرة  هذه  في  المستخدمة  القطاع  بيانات  بأن  االعتقاد  من  الرغم  وعلى  والمياه، 

بشكل مستقل وبالتالي فإن دقتها وكفايتها غير مضمونة وال يمكن التأكيد على مدى دقتها. وبالمثل، فان التقارير الداخلية للشركة، 

على الرغم من االعتقاد بأنها موثوق فيها، فإنها لم يتم التحقق منها من قبل أية جهة مستقلة. هذا، ويعتمد مدى كفاية بيانات 

القطاع وبيانات السوق الواردة في هذه النشرة على مدى دراية القارئ وفهمه لألساليب المستخدمة في جمع هذه البيانات.

عرض بيانات توليد الطاقة وتحلية مياه البحر 

جالون  مليون  بـ  اليوم  في  المياه  إنتاجية  وإلى  بالميجاوات  الكهربائية  الطاقة  إنتاجية  إلى  تشير  مختصرات  على  يحتوي  النشرة  هذه 

شبكة صاللة 
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جدول المحتويات

15 –	المصطلحات والتعريفات  الفصل األول  

21 الفصل الثاني  –	ملخص المعلومات المتعلقة بسيمبكورب صاللة 

23 –	معلومات عامة عن الطرح وسيمبكورب صاللة  الفصل الثالث  

27 –	ملخص المصاريف المتعلقة بالطرح  الفصل الرابع  

28 –	الغرض من الطرح واستخدام اإليرادات  الفصل الخامس  

29 الفصل السادس  –	األغراض والموافقات 

31 –	تفاصيل المساهمين  الفصل السابع  

35 –	نظرة عامة على سلطنة عمان واالقتصاد العماني  الفصل الثامن  

38 –	اإلطار التنظيمي ونظرة عامة على القطاع  الفصل التاسع  

47 الفصل العاشر  –	وصف سيمبكورب صاللة ونظرة عامة على الشركة 

62 –	اإلطار التعاقدي  الفصل الحادي عشر  

69 –	تكلفة المشروع والتمويل  الفصل الثاني عشر  

74 –	عوامل المخاطر  الفصل الثالث عشر  

82 –	مناقشات وتحليالت اإلدارة للوضع المالي ونتائج التشغيل  الفصل الرابع عشر  

89 الفصل الخامس عشر  –	البيانات المالية المتوقعة 

92 –	سياسة توزيع األرباح  الفصل السادس عشر  

94 –	تبريرات التقييم والتسعير  الفصل السابع عشر  

100 الفصل الثامن عشر  –	معامالت األطراف ذات العالقة والعقود الجوهرية 

102 الفصل التاسع عشر  –	الحوكمة 

112 الفصل العشرون  –	حقوق والتزامات المساهمين 

114 –	بيانات السوق  الفصل الحادي والعشرون  

117 –	شروط وإجراءات االكتتاب   الفصل الثاني والعشرون  

124 –	البيانات المالية  الفصل الثالث والعشرون 

123 الفصل الرابع والعشرون  –	التعهدات 

الفصل األول

المصطلحات والتعريفات

S$دوالر سنغافوري، العملة القانونية لجمهورية سنغافورة

US$دوالر أمريكي، العملة القانونية للواليات المتحدة األميركية

شركة هانغزو بويلير جروب ليميتدإتش بي جي سي 

بين سيمبكورب اتفاقيات حق االنتفاع بالموقع والمبرمة في 23 نوفمبر 2009  الخاصة  االنتفاع  اتفاقية حق 

صاللة ووزارة اإلسكان اتفاقية حق االنتفاع الخاصة بالمنطقة المؤقتة المبرمة بتاريخ 

23 نوفمبر 2009 بين سيمبكورب صاللة ووزارة اإلسكان

اتفاقية التسهيالت المَؤمنة من قبل 

المؤسسة الصينية للصادرات واالئتمان

أوف  وبانك  صاللة،  سيمبكورب  بين   2009 نوفمبر   20 بتاريخ  المبرمة  التسهيالت  اتفاقية 

للصادرات  الصينية  المؤسسة  لتسهيالت  كوكيل  شادونغ  وفرع  ليميتد،  تشاينا 

واالئتمان، وبنك ستاندرد تشارترد كوكيل للدائنين واتفاقية الدائنين المؤمنة من قبل 

المؤسسة الصينية للصادرات واالئتمان

مسقط اتفاقية التسهيالت بالريـال بنك  صاللة،  سيمبكورب  بين   2009 نوفمبر   20 في  المبرمة  التسهيالت  اتفاقية 

كوكيل التفاقية التسهيالت بالريـال، بنك ستاندرد تشارترد كوكيل للدائنين والدائنين 

في اتفاقية الريـال األصلية كما هو محدد في تلك الوثيقة.

للتشغيل اتفاقية التشغيل والصيانة وسيمبكورب  صاللة  سيمبكورب  بين  المبرمة  والصيانة  التشغيل  اتفاقية 

والصيانة

للتشغيل اتفاقية الدعم الفني صاللة  سيمبكورب  بين   2010 فبراير   8 بتاريخ  المبرمة  الفني  الدعم  اتفاقية 

والصيانة وسيمبكورب جلف أو آند إم

آخرين، اتفاقية الشروط العامة ضمن  بين،  المبرمة   2009 نوفمبر   20 في  المؤرخة  العامة  الشروط  اتفاقية 

سيمبكورب صاللة، بنك مسقط ش.م.ع.ع، بنك الصين المحدود، بنك التنمية الصيني، 

بنك كي إف دبليو آي بي إي إكس –	جي بي إم إتش، بنك ستاندرد تشارترد ومؤسسة 

سوميتومو ميتسوي المصرفية أوروبا المحدودة كقياديين مفوضين وفقا التفاقية 

التعديل المؤرخة في 26 فبراير 2010.

اتفاقية المساهمين المبرمة بتاريخ 17 نوفمبر 2009 بين إس أو آي إتش إل، وإس أو إف آي اتفاقية المساهمين

االنضمام  باتفاقية  الملحقة  سي  سي  دي  وبي  والمياه  للكهرباء  إنماء  وشركة  إتش 

المؤرخة في 26 ديسمبر 2011 والتي يتم تعديلها من وقت آلخر.

اتفاقية بيع الغاز الطبيعي المبرمة بين سيمبكورب صاللة ووزارة النفط والغاز بتاريخ اتفاقية بيع الغاز الطبيعي

23 نوفمبر 2009

اتفاقية التسهيالت المبرمة بتاريخ 26 فبراير 2013 بين سيمبكورب صاللة وبنك مسقط اتفاقية تسهيالت رأس المال العامل

ش.م.ع.ع
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تاريخ إغالق الطرح وفقا للوصف الوارد في الفصل الثاني والعشرون –	شروط وإجراءات تاريخ إغالق الطرح

االكتتاب 

تاريخ اإلكمال وفقا التفاقية الشروط العامة هو 12 يوليو 2013تاريخ اإلكمال

تاريخ التشغيل التجاري للمحطة كما في 25 مايو 2012تاريخ التشغيل التجاري

التاريخ المقرر للتشغيل التجريبي 

للمحطة 

التاريخ المقرر للتشغيل التجريبي للمحطة بموجب اتفاقية شراء الكهرباء والمياه هو 

4 أبريل 2012

وإجراءات تاريخ بداية الطرح شروط  	– والعشرون  الثاني  الفصل  في  ورد  لما  وفقا  الطرح  بداية  تاريخ 

االكتتاب 

الجمعية العامة العادية للمساهمينالجمعية العامة العادية

الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركةالجمعية العامة غير العادية

جنرال إلكتريك انترناشيونال ش م مجي إي

جيجاوات / ساعةجيجا/س

حكومة سلطنة عمانالحكومة 

التفاقية خيار شركة الكهرباء القابضة وفقا  األسهم  من   %35 على  لالستحواذ  القابضة  الكهرباء  شركة  خيار 

مؤسسي المشروع

دونغ فانغ تيرباين ليمتددي تي سي

المبلغ الذي يدفعه مقدم الطلب عند تقديم طلبه وفقا لما هو منصوص عليه في رسوم الطلب

الفصل الثاني والعشرون –	شروط وإجراءات االكتتاب في هذه النشرة

ريـال عماني، العملة القانونية لعمانريـال عماني/ ر.ع

رئيس مجلس اإلدارةالرئيس

الرئيس التنفيذي لسيمبكورب صاللةالرئيس التنفيذي

1.590 ر.ع للسهمسعر الطرح

فترة االثنا عشر شهر التي تبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر من نفس السنةالسنة المالية

سهم عادي لشركة سيمبكورب صاللةالسهم

شركة سيبكو 3لتشييد محطات الكهرباءسيبكو 3

سيمبكورب جلف أو آند إم ليميتد، شركة مملوكة بالكامل لسيمبكورب يوتيلتيزسيمبكورب جلف أو آند إم

شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع )قيد التحويل(سيمبكورب صاللة / شركة

شركة سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة سي،  إل  إل  كومباني  سيرفيسيز  والصيانة  للتشغيل  صاللة  سيمبكورب 

مملوكة بالمشاركة بين سيمبكورب يوتيليتيز ومؤسسة عمان لالستثمار

شركة سيمبكورب إندستريز ليميتدسيمبكورب للتشغيل والصيانة 

ظفار اتفاقية توصيل المياه ومحافظ  الدولة  وزير  مكتب  بين  توقيعها  سيتم  التي  المياه  توصيل  اتفاقية 

وسيمبكورب صاللة واستمارة االتفاقية موجودة في الجدول رقم 1 من اتفاقية شراء 

الطاقة والمياه

بين سيمبكورب اتفاقية حق االنتفاع بالموقع والمبرمة في 23 نوفمبر 2009  الخاصة  االنتفاع  اتفاقية حق 

صاللة ووزارة اإلسكان 

بين اتفاقية حق االنتفاع للمنطقة المؤقتة  2009 نوفمبر   23 بتاريخ  المبرمة  المؤقتة  بالمنطقة  الخاصة  االنتفاع  حق  اتفاقية 

سيمبكورب صاللة ووزارة اإلسكان

اتفاقية دعم المشروع المبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2009 بين سيمبكورب صاللة، سيمبكورب اتفاقية دعم المشروع

يوتيليتيز، مؤسسة عمان لالستثمار، إس إو إف آي إتش، إس إو آي إتش إل، شركة إنماء 

تعديلها  تم  والتي  ش.م.ع.ع  مسقط  وبنك  تشارترد  ستاندرد  بنك  والمياه،  للكهرباء 

في 26 ديسمبر 2011.

المشروع اتفاقية مؤسسي المشروع مؤسسو  بين   2009 نوفمبر   23 في  المؤرخة  المشروع  مؤسسي  اتفاقية 

وشركة الكهرباء القابضة والتعديالت التي تجرى عليها من وقت آلخر

اإلدارة العليا لشركة سيمبكورب صاللةاإلدارة

مملوكة إس آو إف آي إتش تابعة  وشركة  ليميتد،  هولدينغ  إنفستمنت  فيرست  عمان  سيمبكورب 

بالكامل لسيمبكورب يوتيليتيز

لسيمبكورب إس أو آي إتش إل بالكامل  مملوكة  تابعة  وشركة  ليميتد،  أو  بي  آي  عمان  سيمبكورب 

يوتيليتيز

األسس التي يتم على أساسها تخصيص األسهم لمقدمي الطلبات بموجب الطرح أسس التخصيص

وفقا للوصف الوارد في الفصل الثاني والعشرون- شروط وإجراءات االكتتاب.

األسهم المطروحة لالكتتاباألسهم المطروحة

مترا األصول المؤقتة وعشرين  واثنين  وسبعمائة  وأربعين  وأربعة  ألف  ثالثمائة  من  المكونة  المنطقة 

إنماء للكهرباء والمياه  المنطقة المؤقتة لشركة  أو  التخزين  بـ "منطقة  مربعا تعرف 

في الخريطة التي تشكل جزءا من الكروكي رقم 003-01-017-47-7

23 مارس 2010إكمال تدابير التمويل

إنستراتا كابيتال بي إس سي )سي(إنستراتا

آي بي إيه + ووتر إكونوميكس ليميتد، مستشار السوق المستقل الخاص بالطرحآي بي إيه

العماني بنوك االكتتاب الوطنى  والبنك  ش.م.ع.م  العربي  عمان  وبنك  ش.م.ع.ع  مسقط  بنك 

ش.م.ع.ع وبنك ظفار ش.م.ع.ع

صاللة بي دبليو بي إيه سيمبكورب  بين   2009 نوفمبر   23 بتاريخ  المبرمة  والمياه  الطاقة  شراء  اتفاقية 

والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

شركة ب دي سي سي لالستثمار، شركة لغرض خاص تديرها إنستراتابي دي سي سي

بيسة عمانية ) 1000 بيسة = 1 ريـال عماني(بيسة



18

شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع )قيد التحويل(

19

بطلبات الفئة األولى يتقدمون  الذين  االعتباريين  واألشخاص  العمانيين  وغير  العمانيين  األفراد 

100 سهم بعد ذلك  لعدد100 سهم من األسهم المعروضة كحد أدنى وبمضاعفات 

بحد أقصى 50000 سهما.

المستثمرون من المؤسسات واألفراد الذين يتقدمون بطلبات لعدد 50100 سهما من الفئة الثانية

 3341000 100 سهما بعد ذلك بحد أقصى  األسهم المعروضة كحد أدنى وبمضاعفات 

سهما

74/4 قانون الشركات التجارية رقم  السلطاني  بالمرسوم  الصادر  عمان  لسلطنة  التجارية  الشركات  قانون 

وتعديالته.

المرسوم السلطاني رقم 2004/78 وتعديالتهقانون القطاع

98/80 قانون سوق رأس المال السلطاني  المرسوم  بموجب  الصادر  عمان  لسلطنة  المال  رأس  سوق  قانون 

وتعديالته.

القروض الثانوية المقدمة لسيمبكورب صاللة من قبل إس أو آي إتش إل، إس أو إف آي قروض المساهمين

إتش، وشركة إنماء للكهرباء والمياه وبي دي سي سي

كيلومتركم

كيلومتر مربعكم2

المبادئ المنصوص عليها في الورقة المعنونة "المعايير المالية القياسية في القطاع مبادئ اكواتر

لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر االجتماعية والبيئية في تمويل المشاريع"

وقانون المجلس / مجلس اإلدارة األساسي  للنظام  وفقا  المنتخب  صاللة  سيمبكورب  شركة  إدارة  مجلس 

الشركات التجارية.

مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويضم كل من سلطنة عمان، واإلمارات العربية مجلس التعاون الخليجي

المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين والكويت وقطر.

محطة صاللة المستقلة للمياه والكهرباء الكائنة بوالية مرباط، سلطنة عمانالمحطة

بنك إتش إس بي سي عمان ش.م.ع.عمدير اإلصدار

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات بسلطنة عمانالمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

إس أو آي إتش إلى، شركة إنماء للكهرباء والمياه وبي دي سي سيالمساهمون البائعون

تطوير وملكية وتمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل المحطةالمشروع

المصاريف التي يتم تحصيلها من مقدم الطلب لهذا الطرح وفقا للوصف الوارد في مصاريف الطرح

الفصل الرابع –	ملخص المصاريف المتعلقة بالطرح

هذه مقدم الطلب لشروط  وفقا  المعروضة  األسهم  لشراء  طلبا  يقدم  الذي  الكيان  أو  الشخص 

النشرة

الحكومة )ممثلة في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار(مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار

المنسق الدولي ومدير السجلالمنسق الدولي

سيمبكورب يوتيليتيز ش.م.م، شركة تابعة مملوكة بالكامل لسيمبكورب إندستريزسيمبكورب يوتيليتيز

شركة مساهمة عمانية عامة ش.م.ع.ع

شركة مساهمة عمانية مقفلةش.م.ع.م

شبكة صاللة اإلقليمية للكهرباء، سلطنة عمانشبكة صاللة

سيمبكورب يوتيليتيز ومؤسسة عمان لالستثمارالشركات الراعية للمشروع

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.مالشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه 

الشركة العمانية لنقل الكهرباء ش.م.ع.مالشركة العمانية لنقل الكهرباء

شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.مشركة الكهرباء القابضة

شركة إنماء للطاقة والمياه ش.م.م، مملوكة بالكامل لـمؤسسة عمان لالستثمار شركة إنماء للطاقة والمياه

شركة تنمية نفط عمان ش.م.مشركة تنمية نفط عمان

شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.مشركة مسقط للمقاصة واإليداع 

الصحة والسالمة واألمن والبيئةالصحة والسالمة

اتفاقية الضمان الحكومي المبرمة بتاريخ 23 نوفمبر 2009 بين سيمبكورب صاللة ووزارة الضمان الحكومي

المالية

طرح بيع 33410019 )ثالثة وثالثون مليون وأربعمائة وعشرة ألف وتسعة عشر( سهما من الطرح

األسهم الموجودة لدى المساهمين البائعين، كل سهم بقيمة اسمية قدرها 1 ريـال 

عماني وفقا للوصف الوارد في هذه النشرة.

الطرح العام األولي لألسهمالطرح العام

استمارة الطلب المستخدمة لتقديم العرض وفقا لشروط هذه النشرةالطلب

عائدات الطرح التي تكون متوفرة للمساهمين البائعينعائدات الطرح

كما هو معرف في الميثاقالعضو المستقل

وفقا للتعريف الوارد في الميثاق هو عضو مجلس اإلدارة غير المتفرغ )موظف، عضو العضو غير التنفيذي

مجلس إدارة( و/ أو ال يتقاضى أجرا شهريا أو سنويا ثابتا من سيمبكورب صاللة

عقد تأسيس سيمبكورب صاللة كما هي مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعةعقد التأسيس

عقد الهندسة والشراء واإلنشاءات المبرم في 20 أغسطس 2009 بين سيمبكورب صاللة عقد الهندسة والشراء واإلنشاءات

وشركة سيبكو 3 لتشييد محطات الكهرباء

سلطنة عمانُعمان

غرفة التجارة والصناعة بسلطنة عمانغرفة التجارة والصناعة

يمكن فترة االكتتاب حيث  إليهما  المشار  اليومان  ذلك  في  بما  وإغالقه  الطرح  بدء  تاريخ  بين  الفترة 

لمقدم الطلب أن يقدم طلبه
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الفصل الثاني

ملخص المعلومات المتعلقة بسيمبكورب صاللة

أن  عليك  ينبغي  التي  المعلومات  كافة  على  يحتوي  ال  ولكنه  النشرة  هذه  في  الواردة  المعلومات  على  الضوء  الملخص  هذا  يسلط 

المالية  البيانات  تنظر فيها قبل االستثمار في أسهم االكتتاب ومن ثم يجب عليك قراءة نشرة اإلصدار بأكملها بعناية، بما في ذلك 

لسيمبكورب صاللة المنصوص عليها في"الفصل الثالث والعشرون في هذه النشرة- القوائم المالية" كما يجب عليك قراءة"الفصل 

الثالث عشر في هذه النشرة-عوامل المخاطر" لالطالع على المزيد من المعلومات حول العوامل الهامة التي يجب النظر فيها قبل 

شراء أسهم االكتتاب. 

لمحة عن سيمبكورب صاللة

يتمثل النشاط األساسي لسيمبكورب صاللة في تطوير وتملك وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر وتقع بين مدينتي 

طاقة ومرباط على بعد حوالي 50 كيلومترا من صاللة بمحافظة ظفار. بدأت المحطة التشغيل التجاري منذ 25 مايو 2012 وتبلغ طاقتها 

المحطة  تنتجها  التي  الكهرباء والمياه  اليوم.  الكهرباء و15 مليون جالون إمبراطوري في  المتعاقد عليها 445 ميجاوات من  اإلنتاجية 

تلبية الطلب  الغرامة وتستخدم في  أو دفع  الشراء  العمانية لشراء الطاقة والمياه على أساس  بالكامل مع الشركة  متعاقد عليها 

المتنامي على الكهرباء والمياه في محافظة ظفار. سيمبكورب صاللة هي المزود الرئيسي للكهرباء والمياه لمحافظة ظفار وكما 

في تاريخ هذه النشرة، قامت سيمبكورب صاللة بتوفير الطاقة الكهربائية بنسبة 72% تقريبا من سعتها اإلنتاجية وبنسبة 100% من المياه 

تستمر  أن  المتوقع  فمن  الكهرباء،  استهالك  في  كفاءة  واألكثر  المياه  الكهرباء  إلنتاج  األكبر  المحطة  بوصفها  ظفار.  محافظة  في 

شراء  اتفاقية  فترة  خالل  والمنطقة  ظفار  محافظة  في  والمياه  الكهرباء  على  المتزايد  الطلب  تلبية  في  كبير  دور  أداء  في  المحطة 

الكهرباء والمياه وعلى المدى الطويل أيضا.

تحصل سيمبكورب صاللة على دخلها من اتفاقية شراء الطاقة والمياه التي تبلغ مدتها 15 عاما والمبرمة مع الشركة العمانية لشراء 

الطاقة والمياه المملوكة بالكامل للحكومة. تنص شروط اتفاقية شراء الطاقة والمياه على المدى الطويل على بيع إنتاجية الكهرباء 

والمياه المتعاقد عليها حصريا للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه على أساس خذ- أو- ادفع غرامة .

المساهمون كما في تاريخ هذه النشرة هم: إس أو إف آي إتش وتملك 40%، إس أو آي إتش إل وتملك 20%، وشركة إنماء للطاقة والمياه 

وتملك 35% وب يدي سي سي وتملك 5%. للحصول على معلومات ألي من هؤالء المساهمين يرجى االطالع على الفصل السابع في 

هذه النشرة –	تفاصيل المساهمين.

القوة التنافسية

تشمل القوة التنافسية لسيمبكورب صاللة ما يلي:

قدرة كبيرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقرة 	•

إطار تعاقدي راسخ 	•

التزامات حكومية بسداد ضمانات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه المقرر بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه وذلك نظرا  	•

لألهمية االستراتيجية للقطاع والمشروع

مشروع جاهز للتشغيل بالكامل مع مخاطر تشغيل محدودة 	•

سعة زائدة مع السماح باالنقطاع إلطالة عمر المحطة 	•

الحد من المخاطر المتعلقة بإمدادات الوقود 	•

الخبرة الواسعة لرعاة المشروع 	•

الخبرة الواسعة للعاملين في التشغيل 	•

فرص متاحة لزيادة اإليرادات 	•

لمزيد من المعلومات المتعلقة بقدرات سيمبكورب التنافسية، يرجى االطالع على الفصل العاشر في هذه النشرة –	وصف سيمبكورب 

صاللة ونظرة عامة على الشركة.

سيمبكورب يوتيليتيز، إس إو إف آي إتش، إس إو آي إتش إل، مؤسسة عمان لالستثمار، مؤسسو المشروع

مؤسسة عمان لالستثمار القابضة وشركة إنماء للكهرباء والمياه.

مربعا الموقع مترا  وعشرين  وثمانية  ومائة  ألف  وسبعين  وستة  مائة  من  المكونة  المنطقة 

التي تشكل جزءا من  الخريطة  والمياه" في  للكهرباء  إنماء  "منطقة شركة  بـ  تعرف 

الكروكي رقم 003-01-017-47-7

ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة الصادر بالتعميم رقم 2002/11 وتعديالتهالميثاق

الناتج المحلي اإلجماليالناتج المحلي اإلجمالي

نائب رئيس مجلس اإلدارةنائب الرئيس

النظام األساسي لسيمبكورب صاللة المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعةالنظام األساسي

هايفلكس ليميتدهايفلكس

هيئة سوق المال بسلطنة عمانالهيئة العامة لسوق المال

الهيئة العامة للكهرباء والمياه بسلطنة عمانالهيئة العامة للكهرباء والمياه 

كما هو محدد في اتفاقية الشروط العامةوثائق التمويل

وفقا للتعريف الوارد في اتفاقية الشروط العامةوثائق الضمان

كما هي محددة في اتفاقية الشروط العامة )بما في ذلك وال تقتصر على اتفاقية وثائق المشروع

شراء الطاقة والمياه، اتفاقية شراء الغاز الطبيعي، اتفاقية توصيل الكهرباء، اتفاقية 

توصيل المياه، اتفاقية حق االنتفاع، الضمان الحكومي، اتفاقية مؤسسي المشروع، 

التشغيل والصيانة  اتفاقية  اتفاقية المساهمين، عقد الهندسة والشراء واإلنشاءات، 

واتفاقية الدعم الفني.

الحكومة )ممثلة في وزارة اإلسكان(وزارة اإلسكان

وزارة البيئة والشئون المناخية بسلطنة عمانوزارة البيئة والشئون المناخية

وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمانوزارة التجارة والصناعة

الحكومة )ممثلة في وزارة القوى العاملة(وزارة القوى العاملة

الحكومة )ممثلة في وزارة المالية(وزارة المالية

الحكومة )ممثلة في وزارة النفط والغاز(وزارة النفط والغاز
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الفصل الثالث

معلومات عامة عن الطرح وسيمبكورب صاللة

شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش م ع ع )قيد التحويل(االسم

1077337رقم السجل التجاري

29 سبتمبر 2009تاريخ التسجيل

جوهرة الشاطئ المكتب المسجل

ص ب 299 ، رمز بريدي 134

سلطنة عمان

الطابق الثالثالمكان الرئيسي للشركة

بناية الثبات )مبنى رقم 53(

شارع المطار –	السيب

هاتف 96824115263+ فاكس 96824511424+

غير محددةالمدة

تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عامالسنة المالية

مليون رأس المال المصرح به )مائة  سهما   100000000 على  مقسمة  عماني(  ريـال  مليون  )مائة  ر.ع  مليون   100000000

سهما( بقيمة اسميه قدرها 1 ريـال عماني للسهم.

خمسة رأس المال المصدر والمدفوع ومائة  ألف  وخمسون  وسبع  وأربعمائة  مليون  وتسعون  )خمسة  ر.ع   95457195

وتسعون ريـال عماني( مقسمة على 95457195 ر.ع )خمسة وتسعون مليون وأربعمائة 

وسبع وخمسون ألف ومائة خمسة وتسعون( سهما بقيمة اسمية 1ر.ع للسهم.

33410019 )ثالثة وثالثون مليون وأربعمائة وعشرة ألف وتسعة عشر( سهما تمثل 35% من عدد األسهم المطروحة لالكتتاب

إجمالي رأسمال صاللة سيمبكورب المصدر والمدفوع. 

كل األسهم المصدرة من قبل سيمبكورب صاللة وإجمالي رأس مال صاللة سيمبكورب نوعية األسهم المطروحة لالكتتاب

أي  في  للتصويت  واحد  صوت  في  الحق  سهم  ولكل  فقط  عادية  أسهم  من  تتكون 

الجمعية  أو  العادية  العامة  الجمعية  ذلك  في  بما  صاللة  لسيمبكورب  عامة  جمعية 

العامة غير العادية

بيسة سعر الطرح لألسهم المطروحة  570 إصدار  قيمة  عماني،  ريـال   1 قدرها  اسمية  قيمة  )تشمل  للسهم  ر.ع   1.590

ومصاريف إصدار قدرها 20 بيسة للسهم(

نسبة إجمالي رأس المال المصدر 

والمدفوع المطروحة

35% من رأسمال سيمبكورب صاللة المصدر والمطروح

أسماء المساهمين البائعين وعدد 

األسهم

•				سيمبكورب عمان فيرست إنفستمنت هولدنج كو ليمتد )إس أو آي إتش إل( 19091439 

تمثل  سهما(  وثالثون  تسعة  وأربعمائة  ألف  وتسعون  وواحد  مليون  عشر  )تسعة 

57.14% من األسهم المطروحة

•			شركة إنماء للكهرباء والمياه 12528757 )اثنا عشر مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون 

ألفا وسبعمائة وسبعة وخمسون( سهما تمثل 37.50% من األسهم المطروحة. 

ألفًا  وثمانون  وتسعة  وسبعمائة  )مليون   1789823 إنفستمنت  سي  سي  دي  بي  	 	 	•

وثمانمائة ثالثة وعشرون( سهما، تمثل 5.36% من األسهم المطروحة

اتفاقية الغرض من الطرح العام األولي في  الواردة  لاللتزامات  امتثاال  األولي  العام  بالطرح  صاللة  سيمبكورب  تعهدت 

مؤسسي المشروع

عوامل المخاطر

العوامل الرئيسية للمخاطر في سيمبكورب تتضمن ما يلي:

محدودية التاريخ التشغيلي للمحطة 	•

النشاط الوحيد لسيمبكورب صاللة هو توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر. 	•

تعتمد سيمبكورب صاللة على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لشراء كل سعة وإنتاجية المحطة بموجب اتفاقية شراء  	•

الكهرباء والمياه.

المقطوع  بالضرر  يتعلق  فيما   3 سيبكو  ومع  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  مع  للنزاعات  عرضة  صاللة  سيمبكورب  	•

بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه.

في  بما  الماهرة  العمالة  توفر  على  المتوقعة  غير  األحداث  مع  والتجاوب  المحطة  تشغيل  على  سيمبكورب  صاللة  قدرة  تعتمد  	•

ذلك أولئك الذين توفرهم سيمبكورب صاللة أو آند إم.

تعتمد سيمبكورب صاللة في تشغيلها على بعض مساهميها ومنتسبيها وتدخل في معامالت مع بعض األطراف ذات العالقة. 	•

تخضع سيمبكورب صاللة للوائح والتراخيص الحكومية. 	•

قد ال يتوفر لسيمبكورب صاللة التأمين الالزم لتغطية كل الخسائر المحتملة. 	•

عوامل  	– النشرة  هذه  في  عشر  الثالث  الفصل  على  االطالع  يرجى  صاللة،  بسيمبكورب  المخاطر  عوامل  عن  المعلومات  من  لمزيد 

المخاطر.
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تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير 

العادية للموافقة على الطرح العام 

األولي 

7 يوليو 2013

بنك إتش إس بي سي عمان ش.م.ع.عمدير اإلصدار

الخوير، ص ب 1727، رمز بريدي 111، مكتب البريد المركزي - السيب، سلطنة عمان

هاتف: 96824947052+، فاكس 96824947304+

www.hsbc.co.om :الموقع اإللكتروني

بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدودالمنسق الدولي ومدير السجل

الطابق الثاني، بناية رقم 5

إعمار سكوير، شارع الشيخ زايد، دبي، اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 97144235115 + فاكس 97144235814+

www.hsbc.ae :الموقع اإللكتروني

بنك مسقط ش.م.ع.عبنوك االكتتاب

ص ب 134، رمز بريدي 112، روي - سلطنة عمان

هاتف 968768064 + فاكس 96824787764+

www.bankmuscat.com :الموقع اإللكتروني

بنك عمان العربي

ص ب 2010، رمز بريدي 112، روي، سلطنة عمان

هاتف 96824827399+ فاكس 96824827367+

www.oman-arabbank.com :الموقع اإللكتروني

البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع

ص ب 751، رمز بريدي 112 ، روي - سلطنة عمان

هاتف 8610/ 96824778757 + فاكس 96824778993+

www.nbo.co.om  :الموقع اإللكتروني

بنك ظفار ش.م.ع.ع

ص ب 1507، رمز بريدي 112 ، سلطنة عمان

هاتف 96824787348+ فاكس 96824784428+

www.bankdhofar.com :الموقع اإللكتروني

المحاسبون والمدققون لشركة 

سيمبكورب صاللة

كي بي إ م جي

الطابق الرابع، بناية بنك إتش إ سبي سي

منطقة مطرح التجارية

ص ب 641، رمز بريدي 112، سلطنة عمان

هاتف : 96824709181+ فاكس 96824700839+

www.kpmg.com :الموقع اإللكتروني

األشخاص المؤهلين لالكتتاب في 

األسهم

سيكون االكتتاب مفتوحا لألفراد واألشخاص االعتباريين العمانيين وغير العمانيين

األشخاص المحظورين من االكتتاب في 

الطرح

المكتتبون في األسهم المطروحة كما هو مذكور أدناه ال يسمح لهم بالمشاركة في 

االكتتاب:

باسمه  االكتتاب  الفردية  المؤسسة  يتعين على صاحب  الفردية، حيث  •					المؤسسات 

الشخصي فقط.

•							حسابات العهدة: يتعين على العمالء المسجلين تحت حسابات العهدة أن يقدموا 

طلباتهم بأسمائهم الشخصية

بما في ذلك  أكثر من فرد واحد(  بأسماء  المقدمة  الطلبات  )أي  المتكررة:  •					الطلبات 

الطلبات المقدمة باإلنابة عن الورثة الشرعيين.

شخص  من  أكثر  باسم  بطلبات  التقدم  للمكتتبين  يجوز  ال  المشتركة:  الطلبات  	 	 	•

)ويشمل ذلك الطلبات التي تقدم إنابة عن الورثة الشرعيين(.

االتصال  دون  رفضها  سيتم  المحظورين  األشخاص  قبل  من  المقدمة  الطلبات  كل 

بمقدم الطلب.

األسهم طريقة التخصيص المقترحة تخصيص  وألغراض  المطروحة  األسهم  لعدد  االكتتاب  تجاوز  حالة  في 

المطروحة بين مجموعات المستثمرين المؤهلين سيكون تخصيص األسهم المطروحة 

على النحو التالي:

أساس  على  ستكون  المطروحة  األسهم  من   %60 أي  سهما،   20046012 األولى:  الفئة  	 	 	•

النسبة والتناسب.

أساس  على  ستكون  المطروحة  األسهم  من   %40 أي  سهما،   13364007 الثانية:  الفئة  	 	 	•

النسبة والتناسب

وفقًا ألحكام المادة 65 من قانون الشركات التجارية، يجوز للمدير العام أن يقرر تخصيص 

مع  المؤهلين  المكتتبين  جميع  على  بالتساوي  المطروحة  األسهم  لعدد  األدنى  الحد 

مراعاة صغار المكتتبين وتوزع األسهم المتبقية على أساس تناسبي.

في حالة عدم تغطية االكتتاب في أي فئة محددة يتم تحويله إلى الفئة األخرى كما 

هو موضح في الفصل الثاني والعشرون من هذه النشرة –	شروط وإجراءات االكتتاب

الحد األدنى لألسهم المكتتب بها لكل 

طلب 

•			الفئة األولى: 100 سهم ومضاعفات المائة سهم من بعد ذلك

•			الفئة الثانية: 50100 سهم ومضاعفات المائة سهم بعد ذلك.

الحد األقصى لألسهم المكتتب بها 

لكل طلب

•			الفئة األولي: 50000 سهما

•			الفئة الثانية: 3341000 سهما، تمثل 10% من األسهم المطروحة

28 أغسطس 2013م تاريخ بداية الطرح

26 سبتمبر 2013م تاريخ اإلغالق

1 ر.ع للسهمالقيمة االسمية للسهم

إجمالي المصاريف التقديرية المتعلقة 

بالطرح

2183885 ر.ع

20 بيسة للسهممصاريف اإلصدار
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الفصل الرابع

ملخص المصاريف المتعلقة بالطرح

عائدات  إجمالي  من   %4.1 يعادل  بما  ر.ع   2183885 ـ  بالطرح  يتعلق  فيما  صاللة  سيمبكورب  تكبدتها  التي  للمصاريف  األقصى  الحد  يبلغ 

العرض إذا بيعت كل األسهم المطروحة والبالغ قدرها 33410019 سهما. يوضح الجدول أدناه تفاصيل المصاريف التقديرية التي تكبدتها 

سيمبكورب صاللة فيما يتعلق بالطرح:

ريـال عماني ) 000"(المصاريف التقديرية

1540800رسوم مدير اإلصدار، والمنسق الدولي ومدير السجل

209815رسوم بنوك اإلصدار

40000رسوم الهيئة العامة لسوق المال وشركة مسقط للمقاصة واإليداع

202634المستشارون القانونيون 

50076الضرائب، والمحاسبون والتدقيق

19260رسوم مستشار السوق

96300رسوم التسويق واإلعالن والدعاية

25000مصاريف أخرى

2183885إجمالي المصاريف المتعلقة بالطرح

)668200(مصاريف اإلصدار )20 بيسة للسهم( التي تم الحصول عليها

بيسة   20( عليها  الحصول  تم  التي  اإلصدار  ومصاريف  المتكبدة  التقديرية  المصاريف  إجمالي  بين  الفرق 

للسهم(

1515685

سيستخدم  والذي  بيسة   20 قدره  الطرح  مصاريف  مقابل  مبلغا  الطرح  سعر  يتضمن  فقط.  تقديرية  دالالت  عن  عبارة  أعاله  األرقام  إن 

في تغطية بعض المصاريف التي تكبدتها سيمبكورب صاللة فيما يتعلق بالطرح. إذا بيعت جميع أسهم الطرح وعددها 33410019 فإن 

بالطرح  التي تتكبدها سيمبكورب صاللة فيما يتعلق  الزائدة  ر.ع. المصاريف  التي سيتم تحصيلها تبلغ 668200  إجمالي مصاريف الطرح 

وهي 20 بيسة للسهم سيتحملها المساهمون البائعون. 

 

المستشارون القانونيون لسيمبكورب 

صاللة

الثام آند واتكينز إل إل بي

مركز دبي المالي العالمي

بناية بريسينكت 1، الطابق 3

ص ب 506698 دبي ،  اإلمارات العربية المتحدة

هاتف 97147046300+ فاكس 97147046499+

www.lw.com  :الموقع اإللكتروني

مكتب البوسعيدي، منصور جمال وشركاؤهم

محامون ومستشارون في القانون

ص ب 686، رمز بريدي 112، روي - سلطنة عمان

هاتف 968814466+ فاكس 96824812256+

www.amjoman.com :الموقع اإللكتروني

المستشار القانوني لمدير اإلصدار 

والمنسق الدولي ومدير السجل

إس إن آر دينتون آند كومباني، فرع عمان

ص ب 3552، رمز بريدي 112، روي - سلطنة عمان

هاتف 96824573000+ فاكس 24573098+

www.dentons.com :الموقع اإللكتروني

إ ف تي آي كونسلتنج مستشارو االتصال لسيمبكورب صاللة

ص ب 71253، دبي - اإلمارات العربية المتحدة

هاتف 97144372100+

www.fticonsulting.com :الموقع اإللكتروني

آي بي إيه إنرجي + ووتر إكونوميكس ليميتدمستشار السوق المستقل

74 ويغمور ستريت، لندن

دبليو 1 يو تو إس كيو، المملكة المتحدة

www.ipaeconomics.com :الموقع اإللكتروني
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الفصل السادس

األغراض والموافقات

لمحة عامة

تأسست سيمبكورب صاللة وتم تسجيلها لدى وزارة التجارة والصناعة كشركة مساهمة عمانية مقفلة )ش.م.ع.م( بتاريخ 29 سبتمبر 

2009. وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ 7 يوليو 2013م، تقرر تحويل سيمبكورب صاللة إلى 

شركة مساهمة عمانية عامة )ش.م.ع.ع(.

يتمثل النشاط األساسي لسيمبكورب صاللة في تملك وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر باإلضافة إلى المرافق ذات 

الصلة في محافظة ظفار بسلطنة عمان. تم تطوير المشروع من قبل سيمبكورب يوتيليتيز ومؤسسة عمان للتنمية وبدأت المحطة 

التشغيل التجاري منذ 25 مايو 2012.

البائعين وعقب هذا الطرح وبعد االكتتاب الكامل في األسهم المطروحة  إن سيمبكورب صاللة مملوكة بنسبة مائة% للمساهمين 

سيتملك الجمهور 35% من رأسمال سيمبكورب صاللة المصدر والمدفوع.

لدى سيمبكورب صاللة حاليا التصاريح والتراخيص األساسية الالزمة لتسيير أعمالها وهي:

وزارة التجارة والصناعة: التسجيل في السجل التجاري

رقم السجل التجاري: 1077337 

تاريخ التسجيل: 29 سبتمبر 2009 

تاريخ االنتهاء : 28 سبتمبر 2014 

غرفة تجارة وصناعة عمان: العضوية

رقم التسجيل: 2526 

تاريخ اإلصدار: 25 سبتمبر 2012 

تاريخ االنتهاء: 3 أكتوبر 2014 

هيئة تنظيم الكهرباء: ترخيص توليد الكهرباء وتحلية المياه

تاريخ اإلصدار: 1 يونيو 2011

تاريخ االنتهاء: 31 مايو 2036

وزا ة البيئة والشئون المناخية: الترخيص البيئي

الموافقة البيئية التمهيدية –	التجديد الثالث 

تاريخ اإلصدار: 12 ديسمبر 2010 

تاريخ االنتهاء: 2 مارس 2014 

وصف  	– العاشر  "الفصل  على  االطالع  يرجى  سيمبكورب،  صاللة  عليها  حصلت  التي  األساسية  التراخيص  عن  التفاصيل  من  لمزيد 

سيمبكورب صاللة ونظرة عامة على النشاط.

األغراض

الرئيسية لسيمبكورب صاللة هي االستثمار وتطوير وتمويل وشراء وتصميم وتشييد وتملك  أن األغراض  النظام األساسي على  ينص 

وتشغيل وصيانة محطة صاللة المستقلة للكهرباء والمياه الكائنة بوالية مرباط بسلطنة عمان.

الفصل الخامس

الغرض من الطرح واستخدام اإليرادات

الغرض من الطرح

تعهد المساهمون البائعون بإجراء هذا الطرح في إطار االلتزام بالتزاماتهم بموجب اتفاقية مؤسسي المشروع التي تتطلب منهم، 

من بين أمور أخرى، طرح 35% من األسهم لالكتتاب العام وإدراج تلك األسهم في سوق مسقط لألوراق المالية.

عمان  بسلطنة  التحتية  البنى  مشاريع  في  المشاركة  من  العالميين  المستثمرين  لتمكين  مكثف  برنامج  في  الحكومة  شرعت  لقد 

عملية  من  كجزء  االستراتيجية.  المشاريع  هذه  مثل  في  للمشاركة  العمانيين  للمستثمرين  الفرصة  إلتاحة  أيضا  البرنامج  هذا  ويرمي 

بتاريخ 23  القابضة  الكهرباء  المبرمة مع شركة  المشروع  اتفاقية  المشروع كأطراف في  المناقصة للمشروع، دخل جميع مؤسسي 

نوفمبر 2009 والتي تتطلب منهم تقديم ضمانات وتعهدات بعينها لشركة الكهرباء القابضة فيما يتعلق بسيمبكورب صاللة باعتبارها 

شركة المشروع التي كونها مؤسسو المشروع لغرض الدخول في اتفاقية شراء الطاقة والمياه والتعهد بالمشروع.

أسهم  من   %35 طرح  صاللة،  سيمبكورب  تأسيس  من  سنوات  أربع  خالل  في  المؤسسين،  من  المشروع  مؤسسي  اتفاقية  تتطلب 

سيمبكورب صاللة للجمهور. ووفقا لذلك، يطرح المساهمون البائعون 33410019 سهما، أي ما يعادل 35% من رأسمال سيمبكورب صاللة 

العامة  الهيئة  بما في ذلك موافقة  المصدر،  رأسمالها  المطلوبة لطرح 35% من  الموافقات  المصدر. حصلت سيمبكورب صاللة على 

للكهرباء والمياه وفقا للمادة 13 من قانون القطاع.

استخدام عائدات الطرح

المساهمين  قبل  من  حاليا  المملوكة  األسهم  من  جزء  بيع  عن  عبارة  وهي  جديدة،  ألسهم  إصدارا  تعتبر  ال  المطروحة  األسهم  إن 

تكبدتها  التي  المصاريف  بعض  تغطية  في  يستخدم  بيسة   20 قدره  الطرح  مصاريف  يعادل  مبلغا  الطرح  سعر  يتضمن  البائعين. 

سيمبكورب صاللة فيما يتعلق بالطرح. أما فيما يتعلق بالمصاريف الزائدة التي تتكبدها سيمبكورب صاللة فيما يتعلق بالطرح وهي 20 

بيسة للسهم فسيتحملها المساهمون البائعون حيث أن سيمبكورب صاللة لديها التزام أساسي بدفع الرسوم والمصاريف الخاصة 

بالمستشارين إلى الحد الذي ال ُتغطى فيه هذه المصاريف بواسطة مصاريف العرض التي يتم تحصيلها بواقع 20 بيسة للسهم والتي 

سيتم تحملها من قبل المساهمين البائعين. وعليه، فإن العائدات لن يكون لها تأثير على البيانات المالية لسيمبكورب صاللة.
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الفصل السابع

تفاصيل المساهمين

هيكلية أسهم سيمبكورب صاللة عند التأسيس

تأسست سيمبكورب صاللة برأسمال مصرح به أولي قدره 2000000 ر.ع مقسم إلى 2000000 سهما عاديا ورأسمال مصدر ومدفوع قدره 500000 

ر.ع مقسم إلى 500000 سهما عاديا. يوضح الجدول أدناه تفاصيل األسهم كما في تاريخ تأسيس سيمبكورب صاللة:

األسهم المملوكة بقيمة اسم المساهم

اسمية 1 ر.ع للسهم

القيمة اإلجمالية لألسهم النسبة المئوية

المملوكة )ر.ع(

40200000%200000إس آو إف آي إتش

20100000%100000إس أو آي إتش إل

40200000%200000إنماء للكهرباء والمياه

100500000%500000اإلجمالي

التغيرات في هيكلية األسهم بعد التأسيس وتفاصيل سيمبكورب صاللة قبل الطرح:

في ديسمبر 2011 قامت شركة إنماء للكهرباء والمياه بتحويل 5% أي ما يعادل 25000 من أسهمها بسيمبكورب صاللة إلى بي دي سي سي.

في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 10 يونيو 2013، قرر المساهمون زيادة رأس المال المصدر لسيمبكورب صاللة إلى 

100000000 ر.ع مقسمة إلى 100000000 سهما عاديا.

في اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 19 يونيو 2013، وافق أعضاء مجلس إدارة سيمبكورب صاللة على تحويل قروض المساهمين 

إلى أسهم في سيمبكورب صاللة وبالتالي زيادة رأسمال سيمبكورب صاللة المصدر والمدفوع إلى 95457195 ر.ع اعتبارا من 1 يوليو 2013. 

هيكلية األسهم حاليا، بعد األخذ في االعتبار تحويل قروض المساهمين إلى أسهم هو كما يلي:

األسهم المملوكة بقيمة اسم المساهم

اسمية 1 ر.ع للسهم

القيمة اإلجمالية لألسهم النسبة المئوية

المملوكة )ر.ع(

4038182878%38182878إس آو إف آي إتش

2019091439%19091439إس أو آي إتش إل

3533410018%33410018إنماء للكهرباء والمياه

54772860%4772860بي دي سي سي

10095457195%95457195اإلجمالي

عقد التأسيس والنظام األساسي

يمكن االطالع على نسخة من عقد التأسيس والنظام األساسي والمتوفرة خالل ساعات العمل بمكتب سيمبكورب صاللة كما تتوفر 

.www.cma.gov.om نسخة من عقد التأسيس والنظام األساسي على الموقع اإللكتروني للهيئة العامة لسوق المال

القرارات التي أصدرتها الشركة

في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 7 يوليو 2013، تم اتخاذ القرارات التالية باإلجماع:

االكتتاب  بيع األسهم من خالل  البائعون بطرح  المساهمون  إلى ش.م.ع.ع حيث يقوم  تحويل سيمبكورب صاللة من ش.م.ع.م   )1(

العام.

الموافقة على التعديالت المقترحة على الشكل والمحتوى للنظام األساسي وفقا لمتطلبات الهيئة العامة لسوق المال وقوانين   )2(

سلطنة عمان.

أن يقوم المساهمون البائعون بطرح 35% من رأسمال سيمبكورب صاللة المصدر للجمهور على النحو التالي:   )3(

األسهم المملوكة قبل اسم المساهم

الطرح

األسهم المملوكة بعد األسهم المطروحة

الطرح

38182878ال شيء38182878إس آو إف آي إتش

ال شيء1909143919091439إس أو آي إتش إل

334100181252875720881261إنماء للكهرباء والمياه

477286017898232983037بي دي سي سي

33410019ال شيءال شيءالجمهور

 95457195 9545719533410019اإلجمالي

تعيين بنك إتش إس بي سي )ش.م.ع.ع( كمدير إصدار للطرح العام األولي.  )4(

تعيين بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود كمنسق عالمي ومديرا للسجل  )5(

تعيين الثام آند واتكينز إل إل بي والبوسعيدي، منصور جمال وشركاهم كمستشارين قانونيين للطرح العام األولي  )6(

تعيين كي بي إم جي كمراقب حسابات للطرح العام األولي  )7(

التي  الطرح  رسوم  مقابل  تسويتها  سيتم  بالطرح  يتعلق  فيما  صاللة  سيمبكورب  تكبدتها  التي  المصاريف  أن  على  المصادقة   )8(

يدفعها مقدم الطلب بواقع 20 بيسة للسهم وأي مصاريف تتكبدها سيمبكورب صاللة فيما يتعلق بالطرح تفوق الرسوم التي تم 

تحصيلها بواقع 20 بيسة للسهم سيتم تحملها من قبل المساهمين البائعين

المصادقة على جميع اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالطرح العام األولي قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير   )9(

العادية.

تفويض مجلس اإلدارة لمتابعة األمور أدناه والقيام باإلجراءات التالية:  )10(

إكمال اإلجراءات الالزمة الخاصة بالطرح العام األولي ونشرة اإلصدار باإلنابة عن سيمبكورب صاللة، و  )1(

القيام بكل األعمال األخرى، التوقيع على كل الوثائق، وإرسال وتسجيل أي وثائق أخرى لدى السلطات المختصة والحصول على   )2(

الموافقات باإلنابة عن سيمبكورب صاللة والمساهمون البائعون التي تعتبر، بناءا على التقدير المطلق لمجلس اإلدارة، مناسبة 

أو ضرورية بالنسبة للطرح العام األولي.

استمرارية االلتزامات 

وفقا لقانون الشركات التجارية فإن جميع االلتزامات القائمة لسيمبكورب صاللة قبل تحولها إلى شركة مساهمة عامة، سوف تستمر 

في الشركة المحولة.
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لمحة مختصرة عن المساهمين

إس أو إف آي إتش وإس أو آي إتش إل )شركات تابعة مملوكة بالكامل لسيمبكورب يوتليتيز(

تابعة  البريطانية وهي شركات  آيالندز  آي إتش إل هما شركتان مؤسستان في فيرجين  أو  آي إتش وإس  أو إف  إن كال من شركتا إس 

مملوكة بالكامل لسيمبكورب يوتيليتيز ومقرها في سنغافورة وتعمل في مجال الطاقة والمياه تخدم القطاعين الصناعي والبلدي. 

تقدم سيمبكورب يوتيليتيز تشكيلة واسعة من المرافق والخدمات من أطراف أخرى بما في ذلك الكهرباء، والبخار، والمياه المحالة، 

المواد  وتوفير  الكيميائية،  المخلفات  وترميد  الصحي،  الصرف  مياه  ومعالجة  الصناعة،  ومياه  الطبيعي،  والغاز  المعالجة،  والمياه 

الكيميائية، وتوفير اللوجستيات في الموقع وإدارة المخلفات الصلبة. لدى سيمبكورب يوتيليتيز عالقات استراتيجية وشراكات طويلة 

المدى مع عدد من الشركات متعددة الجنسيات.

بدورها فإن شركة سيمبكورب يوتيليتيز مملوكة بالكامل لسيمبكورب إندستريز وهي شركة تابعة لها وتعمل مجموعة سيمبكورب 

الدول كسنغافورة، وأستراليا، والبرازيل،  العديد من  البحرية منذ حوالي 50 سنة في  الطاقة والمياه واألنشطة  إندستريز في مجاالت 

وتشيلي، والهند، وإندونيسيا، وُعمان، وبنما، والفلبين، وجنوب أفريقيا، وفيتنام، واإلمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والواليات 

المتحدة والكاريبي. تأسست سيمبكورب إندستريز في عام 1998 عقب اندماج سنغافورة تكنولوجيز إندستريـال كوربوريشن وسيمباوانغ 

كوربوريشن. سيمبكورب إندستريز مدرجة في اللوحة الرئيسية لبورصة سنغافورة وفي مؤشر ستريتس تايمز، ومؤشر فايناشيال تايمز 

ومؤشر داو جونز آلسيا والباسيفيك. أكبر مساهم منفرد فيها هو تيماسيك هولدينغز برايفيت ليميتد المملوكة بالكامل لوزارة المالية، 

وهي هيئة أسست في وزارة المالية بموجب قانون تأسيس وزارة المالية بسنغافورة )الفصل 183( . بلغت القيمة السوقية لسيمبكورب 

المالية  السنة  في  سنغافوري  دوالر  بليون   10.2 حوالي  أعمالها  حجم  وبلغ   2013 يونيو   30 في  كما  سنغافوري  دوالر  بليون   8.8 إندستريز 

المنتهية 31 ديسمبر 2012.

.www.sembcorp.com لمزيد من المعلومات عن سيمبكورب يوتليتيز وسيمبكورب إندستريز، يرجى زيارة الموقع

إنماء للطاقة والمياه )شركة تابعة مملوكة بالكامل لمؤسسة عمان لالستثمار(

تحديد  الرئيسية  أنشطتها  وتتضمن  لالستثمار  عمان  لمؤسسة  بالكامل  مملوكة  خاصة  ملكية  شركة  هي  والمياه  للكهرباء  إنماء 

وتقييم وتنفيذ استثمارات في شركات ومشاريع في ُعمان. المساهمون في مؤسسة عمان لالستثمار هم: مؤسسة الخليج لالستثمار 

)50%(، صندوق االحتياطي العام للدولة )10%(، والشركة الوطنية لصناديق االستثمار )35%( وبنك مسقط )%5(.

النفط والغاز، والبتروكيماويات، والمرافق والتشييد والتصنيع  لدى مؤسسة عمان لالستثمار محفظة استثمارية متنوعة في مجاالت 

واالبتكار  والخبرة  التكنولوجيا  نقل  مشاريع  في  واالستثمار  للتطوير  صناعيين  شركاء  مع  لالستثمار  عمان  مؤسسة  تعمل  ُعمان.  في 

إلى ُعمان وتقوم بتوفير رؤوس األموال لدعم تطوير الشركات العمانية. تشمل المحفظة االستثمارية أيضا أوكتال القابضة )ش م ع 

م(، في2 ترنشينغ آند كومباني إل إل سي، وتي إم كي جلف انترناشيونال بايب إندستريز إل إل سي والترا إليكترونيكس. بالتعاون مع 

مؤسسة عمان لالستثمار. 

www.omaninvcorp.com :لمزيد من المعلومات عن مؤسسة عمان لالستثمار، يرجى زيارة الموقع

شركة بي دي سي سي )تديرها إنستراتا(

بي دي سي سي هي شركة مؤسسة في جزر كايمان تحت إدارة شركة إنستراتا التي تأسست في البحرين في فبراير 2008 وهي شركة 

متخصصة استثمارات البنى التحتية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. تقوم استراتيجية إنستراتا على تحديد وتشييد وإدارة، باإلنابة عن 

مساهميها، واستثمارات البنى التحتية الالزمة للتنمية االقتصادية في المنطقة. تخضع إنستراتا إلشراف بنك البحرين المركزي كشركة 

استثمار مرخصة تحت الفئة الثانية. لدى إنستراتا فريق استثمار من المهنيين لديهم خبرات إقليمية ودولية في مجاالت البنى التحتية 

من خالل االستثمار و/أو االستشارة بما يزيد عن 180 بليون دوالر أمريكي. تدعم إنستراتا مجموعة من المساهمين المميزين في المنطقة 

مثل شركة الكويت لالستثمار )شركة تابعة للهيئة العامة لالستثمار- الكويت( وإس ايه جي إي كابيتال مانجمنت جروب دبليو إل إل.

www.instrata.com :لمزيد من المعلومات عن إنستراتا، يرجى زيارة الموقع

الرسم التوضيحي أدناه يوضح هيكلية أسهم سيمبكورب صاللة عقب الطرح العام األولي

OIC Sembcorp Industries

Sembcorp Utilities

Sembcorp Salalah

IPWC

Manager

SOFIH SOIHL BDCC

Instrata

100%100%100%*

35% 40% 20% 5%

*  تشمل 1% من األسهم المملوكة لمؤسسة عمان لالستثمار القابضة.

هيكلية األسهم بعد الطرح

ر.ع   95457195 هو  كما  والمدفوع  المصدر  صاللة  سيمبكورب  رأسمال  سيبقى  بيعت،  قد  األسهم  جميع  أن  واعتبار  الطرح،  انتهاء  بعد 

وتوزيع ملكيتها على النحو التالي:

ر.ع   95457195 هو  كما  والمدفوع  المصدر  صاللة  سيمبكورب  رأسمال  سيبقى  بيعت،  قد  األسهم  جميع  أن  واعتبار  الطرح،  انتهاء  بعد 

وتوزيع ملكيتها على النحو التالي:

األسهم المملوكة بقيمة اسم المساهم

اسمية 1 ر.ع للسهم

القيمة اإلجمالية لألسهم النسبة المئوية

المملوكة )ر.ع(

4038182878%38182878إس آو إف آي إتش
21.87520881261%20881261إنماء للكهرباء والمياه

3.1252983037%2983037بي دي سي سي
3533410019%%33410019الجمهور

10095457195%95457195اإلجمالي

الرسم التوضيحي أدناه يوضح هيكلية أسهم صاللة بعد الطرح:

OIC Sembcorp Industries

Sembcorp Utilities

Sembcorp Salalah

IPWC

Manager

SOFIH

Public

BDCC

Instrata

100%100%*

40% 3.125%21.875% 35%

* تشمل 1% من األسهم المملوكة لمؤسسة عمان لالستثمار القابضة المملوكة بالكامل لمؤسسة عمان لالستثمار.
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 الفصل الثامن

نظرة عامة على سلطنة عمان واالقتصاد العماني 

الموقع

عمان  اشتهرت  وقد  وأوروبا،  آسيا  بين  الطرق  مفترق  على  مربع  كيلومتر   309500 مساحة  على  استراتيجي  بموقع  عمان  سلطنة  تتميز 

مليون   3.62 من  يقرب  ما  سكانها  عدد  ويبلغ  مستقرة  واجتماعية  واقتصادية  سياسية  نظم  ذات  دولة  وهي  للتجارة  كمركز  تاريخيا 

: الداخلية، والظاهرة، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة،  نسمة كما في عام 2012. تنقسم سلطنة عمان إداريا إلى أحد عشر محافظة 

الشرقية، وظفار، ومسقط ومسندم. عاصمة سلطنة عمان هي مسقط بمحافظة  الشرقية، وجنوب  والبريمي، والوسطى، وشمال 

مسقط وتقع على الساحل الشمالي الشرقي من البالد. تقع مدينة صاللة السياحية في محافظة ظفار على ساحل عمان الجنوبي. 

شهدت منطقة صاللة في السنوات القليلة الماضية زيادة كبيرة في عدد المشاريع الصناعية والتجارية.

الحكومة

المعظم مقاليد  بن سعيد  السلطان قابوس  الجاللة  تولى حضرة صاحب  السلطاني، ولقد  النظام  الحكم في عمان هو  إن نظام 

األمور في البالد في عام 1970 كرئيس للدولة ورئيسا للوزراء. يقوم مجلس الوزراء بمساعدة صاحب الجاللة في وضع وتنفيذ السياسات 

العامة للسلطنة. يعتبر النظام األساسي الصادر بالمرسوم السلطاني في نوفمبر من عام 1996 بمثابة الدستور الذي ينظم الشئون 

المدنية  الحريات  من  العديد  توفر  مع  استشارية  صالحيات  لها  بغرفتين  منتخبة  تشريعية  مجالس  إنشاء  تم  حيث  للدولة  العامة 

للمواطنين. أعضاء المجلسين يؤدون مهامهم بصفتهم استشاريين إال أن أعضاء المجلس األدنى لديه سلطات محدودة من حيث 

اقتراح التشريعات.

العالقات الدولية

لدى عمان عالقات متينة مع جيرانها ومع العديد من الدول الغربية وغيرها من الدول ويسود عمان االستقرار السياسي واالقتصادي ال 

سيما خالل فترة الـ 40 عاما الماضية وهي عضو في العديد من المنظمات الدولية بما في ذلك:

األمم المتحدة 	•

عضو منذ 1971. 	•

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلعادة التعمير والتنمية )عضو منذ 1971(، 	•

منظمة التجارة العالمية )عضو مراقب منذ 1995 وعضو كامل منذ عام 2000، و 	•

اإلنتربول )عضو منذ 1972( 	•

على الصعيد اإلقليمي، فإن عمان عضو مؤسس في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم في عضويته خمسة دول خليجية 

أخرى هي: البحرين، والكويت، وقطر، والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة. في عام 2008 ترأست عمان اجتماع دول 

التناوب بين الدول األعضاء في استضافة اجتماعات المجلس. ُعمان عضو في اللجنة الدائمة  مجلس التعاون الخليجي وفقا لنظام 

للتعاون في شئون النفط المنوط بها إعداد استراتيجيات النفط لدول المجلس على المدى الطويل مع مراعاة االستدامة. تقوم اللجنة 

برفع التوصيات الخاصة بإمدادات النفط من دول المجلس لألسواق العالمية وتشكل منتدى للدول األعضاء لتنسيق السياسات وتبادل 

األفكار.

المؤشرات االقتصادية واالجتماعية الرئيسية

الجدول أدناه يوضح إحصاءات اقتصادية واجتماعية مختارة عن سلطنة عمان:

201020112012

22.6126.9030.03الناتج المحلي اإلجمالي )باليين الريـاالت العمانية(

2.773.303.62عدد السكان )ماليين(

غير متوفر79979700نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق

القيود المفروضة على المساهمين

تنطبق القيود الواردة أدناه على المساهمين بموجب اتفاقية مؤسسي المشروع:

اعتبارا من تاريخ التنفيذ ولغاية ولكن باستثناء التاريخ الذي يكمل فيه مؤسسو المشروع الطرح العام األولي، ُيتطلب من سيمبكورب   )1(

يوتليتيز، باعتبارها أحد مؤسسي المشروع الرئيسيين، أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بتملك على األقل 35% من األسهم في 

سيمبكورب صاللة، و

اعتبارا من التاريخ الذي ُيكمل فيه مؤسسو المشروع الطرح العام األولي ولغاية، بما في ذلك، الذكرى الثالثة لتاريخ التشغيل التجاري،   )2(

على  بتملك  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  تقوم  أن  الرئيسيين،  المشروع  مؤسسي  أحد  باعتبارها  يوتيليتيز،  سيمبكورب  علي  يتعين 

األقل 22.75% من األسهم في سيمبكورب صاللة

طبقا  المشروع،  لمؤسسي  ويجوز  المشروع،  مؤسسي  اتفاقية  بموجب  المشروع  مؤسسي  على  قيود  أي  هناك  تكون  لن  ذلك،  بعد 

للقوانين السارية، بيع أي أسهم تزيد عن النسب أعاله وذلك بموافقة شركة الكهرباء القابضة.

وفقا التفاقية دعم المشروع، ال يجوز للمساهمين البائعين، قبل أداء جميع المبالغ المستحقة بموجب وثائق التمويل، وتحويل أو منح 

خيار أو أي حق شفعة على أسهمهم بخالف المسموح به في وثائق التمويل ووثائق الضمان.

وافق كل من إس أو إف آي إتش، وإنماء للطاقة والمياه وب دي سي سي طوعا على عدم بيع أو التخلص من األسهم المملوكة لهم 

بعد العرض لمدة ستة أشهر بعد تاريخ إغالق االكتتاب.
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التمويل العام

البيانات الواردة في هذا الفصل إلى المعلومات التي تم الحصول عليها من منشورات المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات،  تستند 

والبنك المركزي العماني وغيره من المصادر.

في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، بلغت اإليرادات الحكومية 14.0 بليون ر.ع منها 10.4 بليون ر.ع من قطاع النفط والغاز، أي أقل بقليل 

من 75% من إجمالي اإليرادات. متوسط سعر نفط عمان في عام 2012 بلغ 109.6 دوالر أمريكي للبرميل. إجمالي اإلنفاق العام في السنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2012 بلغ 10.8 بليون ر.ع مما حقق فائضا قدره 3.2 بليون ر.ع في حين أن العجز المتوقع في موازنة عام 2012 كان 

يقدر بـ 1.2 بليون ر.ع. بالنسبة لموازنة عام 2013 ُقدرت اإليرادات بـ 11.2 بليون ريـال عماني على أساس سعر تقديري لبرميل النفط قدره 85 

دوالر أمريكي للبرميل، أي أقل من السعر السائد حاليا. ُيقدر إجمالي النفط الحكومي في عام 2013 بـ 12.9 بليون ر.ع أي أكثر بنسبة 19% مما 

كان عليه في الموازنة الفعلية لعام 2012.

األرقام الواردة في الرسم التوضيحي أدناه توضح وضع الميزان التجاري في الفترة من 2005 إلى 2012. )مليار ريال عماني(
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خطط التنمية

تغطي خطة التنمية الخمسية الثامنة )2011- 2015( مجاالت واسعة ويبلغ حجم اإلنفاق العام فيها 12 بليون ر.ع مع التركيز على قطاع 

المحلي  الطلب  تعزيز  إلى  االستثمارات  هذه  تؤدي  أن  المتوقع  من  حيث  والمياه  البحرية  والموانئ  والطرق  كالمطارات  التحتية  البنى 

وتنويع االقتصاد العماني.

تتوقع الحكومة عائدات تراكمية تقدر بـ 37.5 بليون ر.ع خالل فترة الخطة ويبلغ إجمالي اإلنفاق العام 42.7 بليون ر.ع خالل فترة الخطة 

الخمسية. تتوقع الخطة نمو األنشطة غير النفطية بمعدل 10% )باألسعار الحالية( و6% )باألسعار الثابتة( مما يؤكد استمرار الجهود الرامية 

لتنويع االقتصاد وتهدف الخطة أيضا لتوفير فرص عمل لـ 200000 –	275000 مواطن عماني.

52%53%46%صناعة النفط والغاز كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي

2.9%4.0%3.3%التضخم السنوي

10.910.311.7القيمة السوقية لسوق مسقط لألوراق المالية )مليار ريال عماني(

78.1106.2109.1أسعار النفط الحالية دبي )دوالر/برميل(

315323307إنتاج النفط الخام )مليون برميل/يوم(

المصادر: 

وزارة االقتصاد الوطني

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

التقرير السنوي للبنك المركزي العماني

النشرة اإلحصائية السنوية لسوق مسقط لألوراق المالية

أرقام من البنك الدولي

االقتصاد

يأتي التصنيف االئتماني لعمان وفقا لستاندر آند بور في الفئة )أ( بينما يأتي في الفئة )أ1( وفقا لتصنيف موودي إنفستور سيرفيزيس. 

الريـال العماني مربوط بالدوالر األمريكي بسعر صرف ثابت: 1 دوالر أمريكي = 0.3845 ر.ع. وفقا للمعلومات الصادرة عن المركز الوطني 

في  النفط  أسعار  باستقرار  مدعوما   2012 عام  في   %11.6 بنسبة  العماني  االقتصاد  نمو  إلى  تشير  التقديرات  فإن  والمعلومات  لإلحصاء 

األسواق العالمية.

كما في 2012، تحتل عمان المركز الثالث والعشرين في قائمة الدول المنتجة للنفط وتأتي في المرتبة السابعة والعشرين للدول المنتجة 

للغاز والسادسة والعشرين من حيث احتياطي النفط والثامنة والعشرين من حيث احتياطي الغاز وذلك وفقا لكتاب حقائق العالم 

دوالر   62 من  النفط  أسعار  ارتفاع  فإن  النفط،  على  يعتمد  عمان  اقتصاد  أن  وحيث  األميركية.  المركزية  المخابرات  وكالة  تصدره  الذي 

أمريكي للبرميل إلى 109 دوالر أمريكي للبرميل في الفترة من 2009 إلى 2012 أدى إلى تطور كبير في البنى التحتية بسلطنة عمان، بما في 

ذلك الرعاية الصحية، وشبكات االتصاالت والنقل وتوسع شبكة التجارة. تواصل الحكومة جهودها لتنويع االقتصاد بالتخلي تدريجيا 

عن االعتماد على عائدات النفط والغاز التي تشكل حاليا 52% من الناتج المحلي اإلجمالي في عمان والحكومة ملتزمة بمواصلة نمو 

الصناعة غير النفطية في المستقبل.

الرسم التوضيح أدناه يوضح متوسط اإلنتاج اليومي في عمان ومتوسط أسعار النفط الخام خالل الفترة من 2010 إلى 2012 
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ملكية قطاع الكهرباء والمياه

جزء من قطاع الكهرباء والمياه في عمان مملوك للحكومة والجزء اآلخر تم تخصيصه. الجدول أدناه يوضح هيكل الملكية في قطاع 

الكهرباء والمياه بسلطنة عمان. 

Public shareholdings
purchased on MSM
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99.99% 65% 35%

35%

40%
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35%

65%

65%

65%

100%

100%

100%

100%

60%

هيكل الملكية في القطاع الخاص

شركة العنقاء للطاقة (مشروع الطاقة
 المستقلة صور) (قيد ا�نشاء)

هيكل الملكية في القطاع الحكومي

المستثمرون من القطاع الخاص 
هيكل الملكية في القطاع الحكومي(محليون ودوليون)

أكوا باور بركاء ش.م.ع.ع

شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع

شركة المتحدة للطاقة ش.م.ع.ع

شركة صحار للطاقة ش.م.ع.ع

شركة الرسيل للطاقة ش.م.ع.ع

شركة إس إم إن بركاء ش.م.ع.ع

شركة سيكومب صاللة ش.م.ع.ع
 (قيد التحويل)

شركة الباطنة للطاقة (صحار ٢ )

شركة السويدي للطاقة (بركاء ٣)

شركة مسقط لتوزيع 
الكهرباء ش.م.ع.م

شركة كهرباء مجان ش.م.ع.م

شركة كهرباء مزون ش.م.ع.م

شركة كهرباء المناطق 
الزيقية ش .م.ع.م

شركة ظفار للطاقة ش.م.ع.م

شركة الغبرة للطاقة 
وتحلية المياه ش.م.ع.م

شركة وادي الجزي للطاقة
ش.م.ع.م

الشركج العمانية لشراء الطاقة 
والمياه ش.م.ع.م

الشركة العمانية لنقل 
الكهرباء ش.م.ع.م

شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م

الفصل التاسع

اإلطار التنظيمي ونظرة عامة على القطاع

تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا الفصل من البيانات المالية للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه للفترة من )2013 –	2019( 

والمنشورة على الموقع اإللكتروني للشركة في أبريل 2013 وبعض المصادر األخرى.

نظرة عامة على القطاع

ينقسم قطاع الكهرباء في عمان إلى ثالثة شبكات إقليمية مربوطة جزئيا عن طريق شبكات الربط:

شبكة الربط الرئيسية هي أكبر جزء في الشبكة وتغطي الجزء الشمالي من السلطنة. 	•

شبكة صاللة في محافظة ظفار وتشكل طاقة المحطة فيها حوالي 72% تقريبا من إجمالي طاقة المحطة الكهربائية و100% من  	•

إجمالي إنتاجية المياه كما في تاريخ نشرة اإلصدار.

شركة كهرباء المناطق الريفية )ش م ع م( تغطي بقية عمان. 	•

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

والكهرباء  للمياه  المستقلة  صاللة  محطة  من  والمياه  للكهرباء  الحصري  المشتري  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  تعتبر 

من  كافية  إنتاجية  توفر  من  التأكد  عن  مسئولة  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  إن  والمياه.  للكهرباء  المستقل  والمشروع 

لتوليد  والمياه بوضع خطة  الطاقة  العمانية لشراء  الشركة  تتعهد  المتزايد في عمان.  الطلب  لمقابلة  بأقل تكلفة  والمياه  الكهرباء 

الكهرباء على المدى الطويل وتقوم بنشر بيان سنوي لكل سبع سنوات. يحتوي هذا البيان على تحديد مشاريع جديدة من قبل شركة 

إنماء للطاقة والمياه والشركة المستقلة للطاقة والمياه وطرحها للتطوير من قبل القطاع الخاص بغرض تلبية الطلبات المستقبلية 

على الكهرباء وتحلية المياه في سلطنة عمان. هذه المشاريع ضرورية من أجل التنمية المستدامة لقطاع الطاقة والتنمية االقتصادية 

لعمان ككل.

يلي  فيما  وواجباتها  مهامها  يحدد  الذي  القطاع  قانون  من   )74( المادة  بموجب  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  تأسست 

)القائمة الكاملة لهذه المهام والواجبات تجدونها في الموقع اإللكتروني للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه:

	توفير اإلنتاج الكافي لمقابلة الطلب على الكهرباء في شبكة الربط الرئيسية وشبكة صاللة بالتنسيق مع شركة كهرباء المناطق  	•

الريفية )ش.م.ع.م( 

	توفير السعة اإلنتاجية الالزمة لمقابلة الطلب على مياه التحلية في سلطنة عمان.  	•

وتشييدها  تصميمها  يتم  جديدة  مشاريع  خالل  من  عمان  في  المحالة  والمياه  للكهرباء  اإلنتاجية  السعة  لزيادة  الطلب  مقابلة  	•

وتمويلها وامتالكها وتشغيلها من قبل مستثمرين محليين وأجانب. 

شراء وإدارة السعة اإلنتاجية والخدمات المساعدة وكل البضائع والخدمات األخرى بطريقة اقتصادية 	•
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توربينة الغاز 2000 ميجاواتاتفاقية شراء الطاقةصور
المزدوجة/تحلية 
متعددة المراحل 

تعمل بالغاز الطبيعي

شركة فيونكس 
للطاقة )ش.م.ع.م( )3(

شبكة الربط 2029
الرئيسية

اتفاقية شراء الطاقة صاللة
والمياه

445 ميجاوات
15 مليون برميل 
إمبراطوري في 

اليوم

توربينة الغاز 
المزدوجة/تحلية 

بالتناضح العكسي 
تعمل بالغاز الطبيعي

سيمبكورب صاللة 
للطاقة والمياه 
)ش.م.ع.ع( قيد 

التحويل )3(

شبكة صاللة2027

المالحظة )1(  تشير العالمة إلى شركة مسجلة لدى سوق مسقط لألوراق المالية 

المالحظة )2(  تشير العالمة إلى شركة تكون الشركة القابضة التي تتبع لها مسجلة لدى سوق مسقط لألوراق المالية

المالحظة )3(  تشير إلى الشركة التي يجب إدراجها في سوق مسقط لألوراق المالية في المستقبل.

شركة الربط الرئيسية

إن شركة الربط الرئيسية تغطي غالبية المناطق العمانية، وتخدم حوالي 600000 زبون من مستهلكي الكهرباء. 

إن العديد من مرافق توليد الطاقة الكهربائية تمتلكها وتشغلها العديد من الشركات حيث تم توصيلها بشبكة تحويل أحادية  	•

الطور )220 / 132 كيلو فولت( ملكيتها تتبع للشركة العمانية لنقل الطاقة )ش.م.ع.م( ؛ و

للكهرباء )ش م ع م(  الكهرباء )ش م ع م( وشركة مجان  لتوزيع  توزيع تمتلكها وتشغلها شركة مسقط  توجد ثالث شبكات  	•

على التوالي. 

إن شبكة الربط الرئيسية موصلة مع أبو ظبي عبر موصل 220 كيلو فولت يمكنه توريد وتصدير 200 ميجاوات. 

باإلضافة إلى ذلك، فإن العديد من مرافق توليد الطاقة الكهربائية المربوطة مع نظام الربط الرئيسي تنتج مياه التحلية باإلضافة إلى 

التيار الكهربائي من أجل الوفاء بمتطلبات المياه للهيئة العامة للكهرباء والمياه وشركة مجيس للخدمات الصناعية )ش.م.ع.م( وهي 

الجهات المسئولة عن خدمات المياه في شبكة الربط الرئيسية.

شركة كهرباء المناطق الريفية 

المناطق  20000 مشترك. وشبكة كهرباء  يربو على  المناطق في عمان حيث تخدم ما  أغلب  الريفية تغطي  المناطق  إن شبكة كهرباء 

الريفية تضم أكثر من 40 مولد ديزل بطاقة تبلغ بالتقريب 400 ميجاوات عبر أراضي السلطنة من أجل تزويد الكهرباء إلى ظفار، ومسندم، 

المنشئات  هذه  من  توليدها  يتم  التي  والكهرباء  والشرقية.  والظاهرة  الداخلية  المنطقة  من  وأجزاء  مصيرة  الوسطى/  والمنطقة 

بالمناطق المذكورة تباع مباشرة للمشتركين.

إن شبكة كهرباء المناطق الريفية مربوطة مع شبكة الربط الرئيسي عبر موصل 132 كيلو فولت يورد ويصدر 100 ميجاوات. كما إن شركة 

كهرباء المناطق الريفية موصل مع شبكة صاللة حسب التفاصيل اإلضافية الموضحة أدناه. 

وكمزار،  وصوقرة،  المضيبي،  في  موجودة  إمبراطوري  جالون  مليون   2.2 سعة  بإجمالي  المياه  تحلية  محطات  فإن  لذلك،  باإلضافة 

ومصيرة والحالنيات. ومياه التحلية المنتجة من هذه المحطات يتم بيعها إلى الهيئة العامة للكهرباء والمياه. 

شبكة صاللة 

مشترك   70000 حوالي  يخدم  صاللة  نظام  إن  كما  ظفار.  محافظة  في  بها  المحيطة  والمناطق  صاللة  مدينة  تغطي  صاللة  شبكة  إن 

للتزويد بالتيار الكهربائي. ويتكون شبكة صاللة من آليات التوليد، والتحويل والتوزيع للطاقة الكهربائية مع قدرات توزيع مياه التحلية في:

شركة سيمبكورب صاللة المتعاقدة بتزويد 445 ميجاوات من الكهرباء و15 مليون جالون إمبراطوري من مياه التحلية؛  	•

محطة الطاقة الكهربائية الجديدة في ريسوت التي يتم تشغيلها بواسطة شركة "دي بي سي" وشركة ظفار لتوليد الكهرباء )  	•

ش.م.ع.م( وفقًا التفاقية امتياز مع الحكومة وتشمل على ثمانية توربينات غاز دورة مفتوحة بطاقة إجمالية تبلغ 276 ميجاوات؛ و

نظام التحويل والتوزيع تمتلكه وتشغله شركة "دي بي سي" وشركة فرعية تابعة لها "شركة ظفار لتوليد الكهرباء" على ضوء  	•

اتفاقية مع الحكومة وقعت عام 2001. 

الطاقة اإلنتاجية المتعاقد عليها

السعة اإلنتاجية المتعاقد عليها حاليا في عمان بواسطة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه تشتمل على عقود طويلة المدى من 

خالل 12 محطة عاملة، أحد عشر منها في شركة الربط الرئيسية وواحدة في شبكة صاللة. إجمالي السعة المتعاقد عليها هي 7.681 

ميجاوات و131 مليون جالون إمبراطوري في اليوم. الجدول أدناه يوضح باختصار تفاصيل هذه المحطات والتعاقدات )7(:

انتهاء مالك المحطةنوع المحطةسعة العقدنوع العقدالمشروع
العقد

الشبكة

اتفاقية شراء الطاقة الغبرة
والمياه

475 ميجاوات

36.8 مليون 
برميل 

إمبراطوري 
في اليوم

توربينة الغاز ذات الدورة 
المفتوحة/تحلية متعددة 

المراحل تعمل بالغاز 
الطبيعي

شركة الغبرة 
للطاقة وتحلية 
المياه ش.م.ع.م

شبكة الربط الرئيسية2018

توربينة الغاز ذات 687 ميجاواتاتفاقية شراء الكهرباءالرسيل
الدورة المفتوحة/ 

تعمل بالغاز الطبيعي

شركة الرسيل للطاقة 
)ش. م. ع. م( )2(

شبكة الربط 2022
الرئيسية

توربينة الغاز ذات 325 ميجاواتاتفاقية شراء الكهرباءوادي الجزي
الدورة المفتوحة/ 

تعمل بالغاز الطبيعي

شركة وادي الجزي 
للطاقة )ش. م. ع.م(

شبكة الربط 2020
الرئيسية

توربينة الغاز ذات 273 ميجاواتاتفاقية شراء الكهرباءمنح
الدورة المفتوحة/ 

تعمل بالغاز الطبيعي

الشركة المتحدة 
للطاقة )ش.م .ع.ع(

شبكة الربط 2020
الرئيسية

توربينة الغاز ذات 282 ميجاواتاتفاقية شراء الكهرباءالكامل
الدورة المفتوحة/ 

تعمل بالغاز الطبيعي

شركة الكامل للطاقة 
)ش.م .ع.ع( )1(

شبكة الربط 2017
الرئيسية

اتفاقية شراء الطاقة بركاء 1
والمياه

435 ميجاوات
20 مليون برميل 
إمبراطوري في 

اليوم

توربينة الغاز 
المزدوجة/تحلية 
متعددة المراحل 

تعمل بالغاز الطبيعي

أكوا باور بركاء 
)ش.م.ع.ع( )1(

شبكة الربط 2018
الرئيسية

اتفاقية شراء الطاقة صحار 1
والمياه

590 ميجاوات
33 مليون برميل 
إمبراطوري في 

اليوم

توربينة الغاز 
المزدوجة/تحلية 
متعددة المراحل 

تعمل بالغاز الطبيعي

شركة صحار للطاقة 
)ش.م.ع.ع( )1(

شبكة الربط 2022
الرئيسية

اتفاقية شراء الطاقة بركاء 2
والمياه

679 ميجاوات
26.4 مليون برميل 

إمبراطوري في 
اليوم

توربينة الغاز 
المزدوجة/تحلية 

بالتناضح العكسي 
تعمل بالغاز الطبيعي

إس إم إن باور 
)ش.م.ع.م( )2(

شبكة الربط 2024
الرئيسية

توربينة الغاز ذات 745 ميجاواتاتفاقية شراء الكهرباءصحار 2
الدورة المفتوحة/ 

تعمل بالغاز الطبيعي

شركة الباطنة للطاقة 
)ش.م.ع.م( )3(

شبكة الربط 2028
الرئيسية

توربينة الغاز 745 ميجاواتاتفاقية شراء الطاقةبركاء 3
المزدوجة/تحلية 
متعددة المراحل 

تعمل بالغاز الطبيعي

شركة السوادي 
للطاقة )ش.م.ع.م( )3(

شبكة الربط 2028
الرئيسية
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متوسط الطلب المتوقع

الطلب  في وقت الذروة المتوقع

متوسط الطلب المنخفض

الطلب المنخفض في وقت الذروة

MW

متوسط الطلب المرتفع

الطلب المرتفع في وقت الذروة

الطلب على الطاقة في صاللة )2012 –	2019(

)المصدر: الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه( 

النمو 2013201420152016201720182019%

السيناريو المتوقع

14%282310448481520561606متوسط الطلب )ميجاوات(

14%2.472.713.924.234.554.915.31الطاقة السنوية

12%424462641686736789848ذروة الطلب )ميجاوات(

12%474517718769824884950الطاقة المطلوبة حسب العقود

سيناريو الطلب المنخفض

9%271293318345377411448متوسط الطلب )ميجاوات(

9%2.382.572.793.033.303.603.92الطاقة السنوية

8%404431463498536579625ذروة الطلب )ميجاوات(

8%453483518557601648700الطاقة المطلوبة حسب العقود

سيناريو الطلب المرتفع

15%292326471510556605659متوسط الطلب )ميجاوات(

15%2.562.864.124.484.875.305.77الطاقة السنوية

13%443492682738798864936ذروة الطلب )ميجاوات(

13%4965517648268949681048الطاقة المطلوبة حسب العقود

 400	– لقد أعلنت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عن خططها بشأن مرفق توليد جيد لها في ريسوت بطاقة إنتاجية تبلغ 300 

ميجاوات من الكهرباء إلى جانب إعادة هيكلة شركة ظفار للطاقة القائمة. 

إن شبكة صاللة لديها احتياطيات طوارئ عبر التوصيل مع الموصل 132 كيلو فولت بين ثمريت وهارويل تمتلكه شركة تنمية نفط عمان 

المزيد من الموثوقية عن طريق  النظامين، مع توفير  حيث اكتمل عام 2012. والغرض من إنشائه هو مساندة تقاسم االحتياطي بين 

السماح لكل نظام بالوصول إلى االحتياطي غير المستخدم في ظل سيناريوهات أوضاع الطوارئ المحتملة. وطاقة التحويل الحالية 

للتوريد والتصدير تبلغ 100 ميجاوات ويتوقع أن تزيد عبر الزمن. 

إن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه تمثل الطرف اآلخر في اتفاقية االمتياز باإلنابة عن الحكومة. وتتعهد الشركة العمانية لشراء 

الربط مع  التوليد واإلنتاج ذات الصلة بشبكة صاللة وموصولة معه وشبكة  الطاقة بتوفير الطاقة ومياه التحلية بالجملة من مرافق 

شركة تنمية نفط عمان. ويطلب من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه التأكد من توفير مصادر توليد الطاقة بالقدر الكافي من 

أجل الوفاء باحتياجات شركة "دي بي سي" وكل ما يحقق النفع في شأن الحصول على المياه المحالة ألجل تلبية طلبات دائرة المياه 

في محافظة ظفار. 

ينبغي على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وفقًا لقانون القطاع ووفقًا للترخيص الممنوح لها أن تؤكد كفاية مصادر توليد 

العمانية  العامة للشركة  المسئوليات  القطاع يحدد  إن قانون  الطاقة مستقباًل.  باحتياجات  الوفاء  الطاقة ضمن شبكة صاللة ألجل 

لشراء الطاقة والمياه من أجل توفير مصادر توليد كهربائي كافية لمقابلة االحتياجات. وعلى الرغم من أن الترخيص الخاص بالشركة 

العمانية لشراء الطاقة والمياه لم يحدد مستوى معين للتوليد الكهربائي لشبكة صاللة، كما هو الحال مع شبكة الربط الرئيسي، إال أن 

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مطلوب منها تأكيد أن المشتركين في شبكة كهرباء صاللة يحصلون على خدمات من نوعية 

تعادل بصورة عامة تلك التي يتلقاها مشتركو شبكة الربط الرئيسي.

كما في تاريخ هذه النشرة، يتم اإلعداد لإلجراءات بشأن إعادة هيكلة شركة ظفار للطاقة وتسليم الكهرباء من خالل شبكة صاللة. 

ويتم حاليًا تكوين لجنة وزارية تضم الهيئة العامة للكهرباء والمياه وهيئة تنظيم الكهرباء ألجل النظر في إعادة الهيكلة هذه وهو 

ما يضع التصور بشان إعادة تنظيم أعمال االمتياز الحالية في صاللة من أجل تأسيس أعمال تختص بتوليد كهربائي منفصل، وتحويل 

فولتيات عالية، والتوزيع والبيع بالتجزئة والتزويد بالكهرباء. وفي عام 2013 تم اقتراح جزء من عمليات إعادة التنظيم أن يتم إلغاء اتفاقية 

اتفاقية  بواسطة  والمياه وتستبدل  الطاقة  العمانية لشراء  الكهرباء" والشركة  لتوليد  للطاقة، "شركة ظفار  بين شركة ظفار  االمتياز 

بالكامل  صاللة  في  الكهرباء  شبكة  إدارة  يخضع  أن  المتوقع  من  االقتراح  وهذا  الجديدة.  الطاقة  بمحطة  يتعلق  فيما  الطاقة  شراء 

لإلطار المتعلق بالهيكل التنظيمي الذي يتبع لدى شبكة الربط الرئيسية.

الطلب على شبكة كهرباء صاللة 

 424 من  تنمو  أن  يتوقع  صاللة  شبكة  في  للكهرباء  الذروة  طلبات  فإن  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  عنه  أعربت  لما  وفقًا 

ميجاوات عام 2013 إلى 848 ميجاوات بحلول عام 2019 بمتوسط معدل نمو يبلغ 12% في السنة. ودوافع هذه الزيادة تشمل ازدياد معدل 

في  الصناعي  والنمو  الجديدة،  السياحية  المشاريع  مع  األساسية  البنية  تطوير  والحكومية،  التجارية  المباني  وتشييد  السكاني  النمو 

بعض المجاالت االقتصادية المحددة. وعلى المدى القريب، يتوقع أن يكون للمشاريع الصناعية التي تم الدخول فيها تأثير قوي برغم 

أن القطاعات األخرى تشهد تطورات سريعة. 

إن استهالك الطاقة المستهدف سنويًا والسعة المطلوبة المتعاقد عليها بالنسبة لشبكة صاللة خالل الفترة 2012 –	2019 حسب تقديرات 

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه موضح في الجدول والرسم أدناه:
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توسيع هذا المرفق لزيادة سعة المياه لمقابلة زيادة الطلب المتوقعة بتكلفة اقتصادية، تتوفر لصاللة سيمبكورب فرصة على المدى 

القريب للتعاقد مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لزيادة سعتها من أجل مقابلة الطلب على المدى القريب ومن المتوقع أن 

يؤدي مثل هذا التوسع إلى زيادة في مصاريف التوسعة وفي المصاريف المتغيرة وتتطلب مزيدا من االستثمارات من صاللة سيمبكورب 

فيما يتعلق بإنشاء المرافق الضرورية. تتوقع سيمبكورب صاللة أن تناقش موضوع االستثمار في هذه التوسعة مع الشركة العمانية 

لشراء الطاقة والمياه في المستقبل القريب.

رسم بيان يوضح الطلب/العرض المتوقع 

العرض والسعة للمياه في صاللة )2019-2013(

)المصدر الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه(
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سعة التحليةاالحتياطي (قصور في القدرةذروة الطلب على المياه

2013201420152016201720182019

إجمالي الطلب السنوي على المياه )ألف متر مكعب 

في اليوم(

64667175798488

68686868686868سعة التحلية )ألف متر مكعب في اليوم(

)20()16()11()7()3(42االحتياطي )النقص(

أنشطة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه 

المشاريع قيد التطوير 

كما أوضحنا سابقا تعاقدت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في 2009 و2010 لتطوير المحطات التالية: 

بالتناضح  التحلية  محطة  من  إمبراطوري  جالون  مليون  و15  مغلقة  دورة  ذات  غاز  توربينة  من  ميجاوات   445( صاللة  سيمبكورب  	•

العكسي.

مشروع صحار المستقل للطاقة 2، محطة بطاقة 745 ميجاوات. 	•

مشروع بركاء المستقل للطاقة 3 بطاقة 745 ميجاوات 	•

مشروع صور المستقل للطاقة محطة بطاقة 2000 ميجاوات. 	•

وقد طور مشروع صاللة فقط لتغطية الطلب المتوقع على الكهرباء والمياه في شبكة صاللة. وقد تم التعاقد مع بقية المحطات 

لتلبية الطلب المتوقع على الكهرباء في شبكة الربط الكهربائي الرئيسية. 

المشاريع القادمة 

دعت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في 2013 لمناقصة لمشروع صاللة المستقل للطاقة 2 في ريسوت بحد أدنى من السعة 300 

ميجاوات وسعة قصوى 400 ميجاوات تقريبا. وتشمل المناقصة للسعة الجديدة بيع محطة الطاقة الجديدة القائمة )273 ميجاوات( 

الفائز  يستحوذ  أن   2014 في  المشروع  إسناد  عند  المتوقع  ومن   . المحطتين  كال  المتالك  مزدوجا  عرضا  العروض  أصحاب  يقدم  بحيث 

بالمناقصة على محطة الطاقة الجديدة )من شركة ظفار للطاقة( بموجب اتفاقية شراء مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه 

والبدء في نفس الوقت في تشييد المحطة الجديدة. ومن المتوقع أن يكون تاريخ التشغيل التجاري لمشروع صاللة المستقل للطاقة 

2 في 2017.

الطلب على المياه في شبكة صاللة 

قدم مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار المسئول عن شبكة المياه في محافظة ظفار للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه توقعات 

الشرب في  الطلب على مياه  المتوقع تغطية  السبع سنوات. ومن  بيان  المحافظة والواردة في  المياه في  الطلب على  عن إجمالي 

واليات صاللة وطاقة ومرباط بمياه التحلية. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على مياه الشرب في منطقة صاللة وطاقة ومرباط بمعدل 

متوسط 6% في السنة. والسبب الرئيسي للزيادة هو الزيادة السكانية والتنمية االقتصادية. 

قدم مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار توقعات لهذا الطلب على المياه من 2013 إلى 2019 حسب متوسط ذروة الطلب اليومي وإجمالي 

ذروة الطلب في السنة كما يظهر في الجدول والرسم البياني أدناه. 

الطلب على المياه بصاللة )2019-2013(
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من المتوقع أن يرتفع الطلب على المياه في منطقة صاللة وطاقة ومرباط بمعدل متوسط 6% في السنة. واألسباب الرئيسية للنمو 

هي الزيادة السكانية والتنمية االقتصادية. 

متطلبات سعة التحلية 

حققت  وقد  اآلن  ولكن  الجوفية  المياه  موارد  من  حصرية  بصورة  ظفار  بمحافظة  الشرب  مياه  على  الطلب  تلبية  يتم  كان  تاريخيا 

سيمبكورب صاللة التشغيل التجاري الكامل فلديها سعة كافية لتلبية المتطلبات من مياه التحلية في محافظة ظفار. ولكن الشركة 

العمانية لشراء الطاقة والمياه قد أفادت أنه مع تزايد االستهالك فان موارد المياه الجوفية قد تكون مطلوبة أيضا لتكميل السعة 

خالل فترات الذروة اعتبارا من أوائل 2015 وكما هو موضح في الجدول أدناه تتوقع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه زيادة الطلب 

على شبكة صاللة للمياه بنسبة 37.5% في عام 2019.

وقد أشارت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أن السياسة الحالية للحكومة ترمي لتقليص استخدام المياه الجوفية في الظروف 

االعتيادية والمحافظة على موارد المياه الجوفية الستخدامها في حاالت الطوارئ. ويعني ذلك الحاجة للمزيد من سعة التحلية في 

المستقبل القريب. إذا أخذنا في االعتبار وضع سيمبكورب صاللة الحالي كونها المزود الوحيد لمياه التحلية لشبكة صاللة وقدرتها على 
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الفصل العاشر

وصف سيمبكورب صاللة ونظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على سيمبكورب صاللة

النشاط األساسي لسيمبكورب صاللة هو تطوير وامتالك وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر تقع بين مدينتي طاقة 

ومرباط، حوالي 50 كيلومترا من صاللة، التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة. ظلت المحطة في مرحلة التشغيل التجاري الكامل منذ 25 

مايو 2012 وتنتج سعة طاقة 445 ميجاوات وسعة مياه 15 مليون إمبريـال جالون في اليوم كما في تاريخ نشرة اإلصدار. وتورد سيمبكورب 

صاللة 71% من صافي سعة الطاقة القصوى و100% من صافي سعة المياه القصوى بمحافظة ظفار. وباعتبارها أكبر محطة طاقة ومياه 

في محافظة ظفار وأكثرها توفيرا للطاقة من المتوقع أن تلعب المحطة دورا كبيرا في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه في 

المنطقة على المديين المتوسط والطويل. 

تحصل سيمبكورب صاللة على إيراداتها وفقا التفاقية لشراء الطاقة والمياه مدتها 15 عاما مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه 

حصول  على  والمياه  الطاقة  شراء  اتفاقية  شروط  وتتضمن  مباشرة.  غير  كانت  وإن  كاملة  بصورة  للحكومة  مملوكة  شركة  وهي 

الشركة بصورة حصرية على إنتاج المحطة من الطاقة والمياه بعقد طويل األجل على أساس "خذ أو أدفع". وتستخدم الطاقة ومياه 

التحلية التي تنتجها سيمبكورب صاللة في المحطة كمصدر وحيد لتوفير مياه التحلية في محافظة ظفار. 

في  وتقرر   .2009 سبتمبر   29 بتاريخ  مقفلة  مساهمة  كشركة  والصناعة  التجارة  وزارة  لدى  تسجيلها  وتم  صاللة  سيمبكورب  تأسست 

بتاريخ 7 يوليو 2013 تحويل شركة سيمبكورب صاللة لشركة مساهمة عامة. وقد تأسست  التي عقدت  العادية  العامة غير  الجمعية 

الشركة لمدة غير محددة. واالسم القانوني والتجاري للشركة هو شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع )قيد التحويل( 

وعنوان مكتبها المسجل ص.ب. 299، جوهرة الشاطئ، رمز بريدي 134، سلطنة عمان، ورقم سجلها التجاري 1077337. 

جرت رسملة سيمبكورب صاللة بمزيج من األسهم وقروض المساهمين. وتأسست الشركة برأسمال أولي مصرح به 2000000 ريـال مقسم 

التي  العادية  غير  العامة  الجمعية  في  عادي.  سهم   500 إلى  مقسم  ريـال   500000 ومدفوع  مصدر  ورأسمال  عادي  سهم   2000000 إلى 

100000000 سهم عادي. وفي  ريـال مقسم إلى   100000000 المال المصرح به إلى  10 يونيو 2013، وافق المساهمون على زيادة رأس  بتاريخ  عقدت 

اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ 19 يونيو 2013 وافق أعضاء مجلس إدارة سيمبكورب صاللة على تحويل قرض المساهمين إلى أسهم في 

سيمبكورب ومن ثم زيادة رأس المال المدفوع للشركة إلى 95457195 ريـال اعتبارا من 1 يوليو 2013.

كما في تاريخ نشرة اإلصدار هذه، فإن المساهمون هم سيمبكورب عمان فيرست انفستمنت هولدنغ وتملك 40%، وسيمبكورب عمان 

انفستمنت هولدنغ ليمتد وتملك 20%، وشركة إنماء للطاقة والمياه وتملك 35% وبي دي سي سي وتملك 5%. لمعرفة المزيد عن هذه 

الشركات يرجى االطالع على "الفصل السابع –	تفاصيل المساهمات" في هذه النشرة. 

تاريخ وخلفية سيمبكورب صاللة 

الطاقة  قطاع  في  المشاركة  على  الخاص  القطاع  لتشجيع  تهدف  والتي  الحكومية  الخصخصة  لسياسة  وتنفيذا   2007 نوفمبر  في 

والمياه، دعت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لمناقصة للمشروع تتضمن تطوير وامتالك وتمويل وتصميم وتشييد وتشغيل 

المحطة . تقدم كونسورتيوم يضم سيمبكورب يوتليتيز ومؤسسة عمان لالستثمار بعرض للمشروع بتاريخ 16 يونيو 2008 في منافسة 

للكونسورتيوم  العقد  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  أسندت   2008 ديسمبر   8 بتاريخ  الشركات.  من  أخرى  مجموعات  ضمت 

المكون من سيمبكورب يوتيليتيز/مؤسسة عمان لالستثمار بصفته "صاحب العرض المفضل" فيما يتعلق بالمشروع. 

2011 خالل 19 شهرا من توقيع اتفاقية  اكتملت المرحلة األولى للمشروع والمسماة )المرحلة األولى للطاقة( في الربع الثالث من عام 

المسماة  الثانية  المرحلة  اكتملت  الكهرباء. وبعدها  الطاقة لشبكة  تقريبا من  61 ميجاوات  المحطة ترسل  والمياه وبدأ  الطاقة  شراء 

)المرحلة الثانية للطاقة( و)المرحلة الثانية للمياه( في الربع األول من عام 2012. واكتمل بناء المحطة بنجاح وأجريت االختبارات النهائية 

المقبولة في مايو 2012. وكان إجمالي التكلفة الرأسمالية للمشروع كما في تاريخ التشغيل التجاري للمشروع 378 مليون ريـال شملت 

البناء والتامين والتكاليف ذات الصلة )بما فيها تكلفة التمويل(. 

المشتريات المستقبلية 

من المتوقع أن تتم أربعة أنشطة مشتريات محتملة في عمان خالل الفترة من 2014 إلى 2019. 

عقود توسعة محطات مجدولة لعدة محطات تنتهي عقود شراء الطاقة والمياه الخاصة بها قبل 2021. وتشمل محطة الكامل  	•

)2017( وبركاء )2018( والغبرة )2018( ووادي الجزي )2020(. وستقوم الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بتقييم ما إذا كانت ستبرم 

عقودا جديدة مع هذه المحطات أو تطوير سعات جديدة للطاقة والمياه. وتشير المناقشات المبدئية بين الشركة العمانية لشراء 

الطاقة والمياه ومالك هذه المحطات أنهم يتوقعون توفير السعة المطلوبة للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بعد انتهاء 

فترة العقود الحالية. 

التوليد المؤقت: توحي توقعات الطلب أن عجزا بسيطا في إمدادات الكهرباء قد يظهر قبل أن يحقق مشروع صاللة المستقل  	•

للطاقة 2 التشغيل التجاري. وفي حالة الطلب المتوقع، ستكون هناك حاجة لسعة إضافية في حدود 50 ميجاوات في العام 2016. 

وفي هذه الحالة ستكون هناك حاجة لسعة إضافية في عام 2015 )حوالي 50 ميجاوات( و2016 )110 ميجاوات( . وتعتبر وحدات التوليد 

المؤقتة هي المجدية لهذه المستويات. لدى سيمبكورب صاللة سعة إضافية يمكن بيعها للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه 

)حوالي 40 ميجاوات تمثل الفرق بين السعة التي تم التوصل إليها خالل فترة االختبار والـ 445 ميجاوات المتعاقد عليها حاليا(.

السعة اإلضافية للتحلية: كما ذكرنا أعاله، تتوقع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه طلبا إضافيا على سعة المياه في الفترة  	•

)مشروع  فقط  المياه  أساس  على  مقدما  سنوات  ثالث  قبل  ذلك  على  الحصول  يتم  قد  الضرورة،  اقتضت  وإذا   .2019  -  2014 بين  ما 

مياه مستقل(. سعة سيمبكورب صاللة لتحلية المياه يمكن زيادتها بإنشاء مرافق جديدة في األرض اإلضافية المتوفرة بموقعها 

واستغالل السعة الزائدة في أنبوب نقل المياه إلى صاللة كما يمكن النظر في مواقع أخرى أيضا. تجدر اإلشارة إلى أنه في ظل توفر 

االستثمار  زيادة  لتطوير مشاريع مياه مستقلة يتطلب  أي مشاريع  العامة، فإن  التحتية  والبنى  القائمة  مرافق سيمبكورب صاللة 

لتطوير مثل هذه المرافق من أجل دعم إمدادات مياه التحلية.

سعة توليد الطاقة: من المتوقع أن يوفر مشروع صاللة المستقل للطاقة 2 سعة كافية لتلبية ضمان معايير التوليد حتى حوالي  	•

2020 أو 2021. من المتوقع أن تبدأ أنشطة المحطة التالية أي مشروع صاللة المستقل للطاقة 3 )أو مشروع صاللة المستقل للطاقة 

والمياه 3( في 2016، مع مراعاة متطلبات الطلب. 

كما يوجد احتمال بتوليد الطاقة من الرياح في محافظة ظفار وتخطط الهيئة العامة للكهرباء والمياه لتقييم هذا المورد. ولكن ال 

المديين  المتجددة. ولكن هذا قد يظهر كنشاط آخر على  الطاقة  توجد حتى اآلن أي سياسة حكومية مؤكدة فيما يتعلق بتطوير 

المتوسط والطويل. 
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القوة التنافسية 

تشمل القوة التنافسية لسيمبكورب صاللة: 

توقعات قوية بتدفقات نقدية مستقرة

رسوم  على  والمياه،  الطاقة  شراء  اتفاقية  بموجب  والمياه،  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  من  تحصل  أن  صاللة  لسيمبكورب  يحق 

لسعة الطاقة والمياه التي تنتجها المحطة والتي تم التعاقد عليها والتي يتم اختبارها دوريا وتشكل 90% تقريبا من إجمالي إيرادات 

سيمبكورب صاللة )باستثناء إيرادات الوقود(. ورسوم السعة واجبة السداد من قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه سواء أرسل 

اإلنتاج الفعلي من قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أم ال، أو أن سيمبكورب صاللة تلقت تعليما من شركة ظفار للطاقة أو 

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار بتوليد وتسلم الطاقة و/أو إنتاج وتسليم مياه الشرب. ويعني ذلك أنه مع مراعاة بعض االستثناءات 

المحدودة، فان الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ملزمة بدفع رسوم السعة لسيمبكورب صاللة لـ 100% من الطاقة والمياه المتاحة 

والصيانة  للتشغيل  الثابتة  التكاليف  وتشمل  األخرى  الثابتة  والتكاليف  الدين  خدمة  تغطي  بحيث  السعة  رسوم  وتحسب  بالمحطة. 

والتامين والعائد على رأس المال. وتحسب رسوم وإيرادات الوقود على أساس استهالك المحطة للغاز الطبيعي ويحسب على أساس 

الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه الذي يسلم وهو على أساس عامل التكلفة. إضافة لذلك تدفع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه 

للطاقة والمياه التي توفرها سيمبكورب رسوم إنتاج متغيرة لتغطية تكاليف التشغيل. ومن ثم فان لسيمبكورب صاللة توقعات قوية 

تتأثر بمقدار الطاقة والمياه المطلوبة فعليا من قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه كما يدفع  بتدفقات نقدية مستقرة ال 

لسيمبكورب صاللة أيضا على أساس توفر السعة. 

إطار تعاقدي جيد

يمثل المشروع واحدا من 12 مشروعا مستقال للطاقة و/أو المياه تنفذها الحكومة من خالل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه 

الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  استخدمت  وقد  جيد.  تعاقدي  إطار  من  المشروع  "ويستفيد  والتشغيل  والتملك  "البناء  أساس  على 

والمياه نموذج شراء وتملك مشابه وإطار تعاقدي مشابه مع مشاريع المياه والطاقة المستقلة األخرى في عمان قبل هذا المشروع. 

التزامات حكومية بسداد ضمانات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه المقرر بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه وذلك 

نظرا لألهمية االستراتيجية للقطاع والمشروع 

سعة  تشكل  النشرة  هذه  تاريخ  حتى  ألنه  ونظرا  وعمان.  ظفار  لمحافظة  عالية  استراتيجية  أهمية  ذو  والمياه  الطاقة  قطاع  يعتبر 

المشروع 72% من صافي سعة الطاقة القصوى و100% من السعة القصوى للمياه في محافظة ظفار. 

ومن المتوقع أن يستمر النمو في الطلب على الكهرباء والمياه في محافظة ظفار على المدى الطويل. ووفقا لشركة العمانية لشراء 

الطاقة والمياه فان ذروة الطلب على الكهرباء في صاللة من المتوقع أن تنمو من 424 ميجاوات في 2013 إلى 848 ميجاوات بحلول 2019 

بمعدل نمو متوسط 12% سنويا ومن المتوقع أن ينمو الطلب على المياه في منطقة صاللة وطاقة ومرباط بمعدل متوسط 6% سنويا.

ومن ثم من المتوقع أن تواصل الحكومة المشاركة في دعم المشروع بصورة مباشرة وغير مباشرة: 

الطاقة  لشراء  العمانية  للشركة   %100 بنسبة  المالك  وبصفتها  والمياه  الطاقة  شراء  اتفاقية  بموجب  الحصري  المشتري  بصفتها   )1(

والمياه.

كمورد، من خالل وزارة النفط والغاز، مسئول عن توفير وتسليم كل الغاز الطبيعي للمشروع.   )2(

كمساهم، ومالك لحصة األغلبية في مؤسسة عمان لالستثمار، التي ستستمر فيتملك 21.875% من أسهم سيمبكورب صاللة.   )3(

كمشغل لشبكة النقل وكمالك غير مباشر يملك 100% من أسهم شركة ظفار للطاقة ومن خالل مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار   )4(

اللذين يملكان ويقومان بتشغيل كل مرافق الطاقة والمياه في محافظة ظفار.

كضامن، وفقا للضمان الحكومي، لسداد التزامات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه.   )5(

)والتصنيف االئتماني الحالي لعمان A من ستاندرد آند بورز وA1 من موديز انفستر سيرفيسيز(.

كما تضمن الحكومة بموجب قانون القطاع أن تظل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مملوكة بالكامل للحكومة ووزارة المالية 

ملزمة بضمان وجود تمويل كاف للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه للقيام بمهامها. 

يظهر الجدول التالي التسلسل التاريخي لتنفيذ المشروع 

الحدثالتاريخ 

طلب عروض صادر من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياهنوفمبر 2007

تسليم مناقصة سيمبكورب صاللة16 يونيو 2008

أعلنت سيمبكورب الفائز بالمناقصة8 ديسمبر 2008

التوقيع على اتفاقية شراء الطاقة والمياه وإعالن تاريخ النفاذ.23 نوفمبر 2009

اكتمال تدابير التمويل23 مارس 2010

اكتمال المرحلة األولى للطاقة16 يوليو 2011

اكتمال المرحلة الثانية للطاقة2 يناير 2012

 اكتمال المرحلة الثانية للمياه12 مارس 2012

تاريخ التشغيل التجاري المجدول وبدء شروط اتفاقية شراء الطاقة والمياه4 أبريل 2012

تحقيق تاريخ التشغيل التجاري25 مايو 2012

تاريخ انتهاء اتفاقية شراء الطاقة والمياه3 أبريل 2027

كانت شركة اس إي سي بي آي آي آي مقاول المشتريات والهندسة والتشييد للمشروع فيما اسند العقد الفرعي للمشتريات والهندسة 

والتشييد واإلشراف واالختبار لمحطة التحلية لهايفلكس. وتعتمد المحطة على توربين يعمل بالغاز بتقنية الدورة المركبة وله القدرة 

إلكتريك  جنرال  توربينات  صاللة  سيمبكورب  تستخدم  احتياطي.  كوقود  والديزل  أساسي  كوقود  الطبيعي  بالغاز  للعمل  المزدوجة 

6أف أيه التي تعمل بالغاز وتقنية التناضح العكسي التي طورتها هايفلكس. والمحطة هي أكبر محطة للطاقة والمياه واألكثر توفيرا 

للطاقة في محافظة ظفار. 

تحصل سيمبكورب صاللة على إيراداتها وفقا التفاقية لشراء الطاقة والمياه مدتها 15 عاما مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. 

وتتضمن شروط اتفاقية شراء الطاقة والمياه حصول الشركة بصورة حصرية على إنتاج المحطة من الطاقة والمياه بعقد طويل األجل 

على أساس "خذ أو أدفع". وتقوم وزارة النفط والغاز بتوريد الغاز للمحطة بموجب اتفاقية لبيع الغاز الطبيعي لمدة 15 عاما.

إعادة تمويل  يتم  الحكومة حتى  والمياه لسيمبكورب. ويسري ضمان  الطاقة  العمانية لشراء  الشركة  التزامات  المالية  وزارة  وتضمن 

التمويل األولي للمشروع أو سداده بالكامل.

تدفع الشركة العمانية لشراء الطاقة والكهرباء رسوما تتكون من رسوم سعة تغطي التكلفة الثابتة للمحطة وعائد على رأس المال 

ورسوم متغيرة لتغطية الطاقة والتكلفة المتغيرة األخرى. ومن ثم وطالما كانت الطاقة والمياه متوفران لإلرسال، ستدفع رسوم 

السعة مع مراعاة فترة القطع المتفق عليها للصيانة. 

بيانات مالية وتشغيلية مختارة 

بيانات مالية وتشغيلية مختارة 

)ريـال(

كما في ولألشهر الست التي تنتهي كما في وللسنة التي تنتهي في 31 ديسمبر

في 30 يونيو

20102011201220122013

3048977466499381826816731292249-اإليرادات للفترة 

9027496986706693107)861967()22387(الربح )الخسارة( للفترة

207418663317667773407363106385385518405891279إجمالي األصول في نهاية الفترة 

219500526355140252445963268424189758423473601إجمالي االلتزامات للفترة

32696494129004388608061165028137326565النقد وشبه النقد في نهاية الفترة

نظرا لتحقيق تاريخ التشغيل التجاري في 25 مايو 2012، تعتقد اإلدارة أنه ال يمكن عمل مقارنة ذات معنى بين بيانات بيان الدخل لألشهر 

المالي  النتائج  التفاصيل عن  لمزيد من  السابقة.  والفترات  يونيو 2013.   30 المنتهية في  الست  2012 واألشهر  يونيو   30 المنتهية في  الست 

هذه  في   " التشغيل  ونتائج  المالي  للوضع  اإلدارة  وتحليالت  مناقشات   - عشر  الرابع  "الفصل  على  االطالع  يرجى  صاللة  لسيمبكورب 

النشرة. 
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الموظفون ذوي الخبرة والمهارة 

تستفيد سيمبكورب صاللة من موظفين ذوي تدريب جيد وخبرة يعملون لدى سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة يجلبون معهم 

سيمبكورب  موظفي  فان  خاصة  وبصفة  الخبرة.  من  عقود  عبر  المتراكمة  المعرفة  في  المشاركة  يتيح  مما  ومعرفة  واسعة  خبرة 

صاللة يمكنهم حضور دورات تدريب وتدريب خارج الموقع مع موظفي الشركات الراعية للمشروع في العالم لتبادل المعرفة وأفضل 

الممارسات.

لمزيد من التفاصيل عن فريق اإلدارة العليا لسيمبكورب صاللة يرجى االطالع على "الفصل التاسع عشر-الحوكمة" في هذه النشرة.

74 من موظفي المحطة ذوي التدريب العالي يعملون لدى لسيمبكورب للتشغيل والصيانة. 	•

أبرم عقد التشغيل والصيانة مع سيمبكورب للتشغيل والصيانة وهي شركة أسستها الشركات الراعية للمشروع، 	•

اتفاقية الدعم الفني مبرمة مع سيمبكورب الخليج للصيانة والتشغيل وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لسيمبكورب يوتليتيز،  	•

أبرم عقد طويل األمد للصيانة مع جنرال إلكتريك وهي المصنع األصلي لمعدات توربينات الغاز. 	•

فرص نمو اإليرادات في المستقبل

لدى سيمبكورب صاللة فرصتان رئيسيتان لنمو اإليرادات:

توسيع المرافق القائمة لزيادة سعة إنتاج مياه التحلية 	•

بيع سعة الطاقة الزائدة المتوفرة حاليا  	•

فيما يتعلق بالفرصة األولي، تملك سيمبكورب صاللة حق انتفاع باألراضي الزائدة التي يمكن استغالها مستقبال ألغراض التوسع في 

طاقة التحلية بحوالي 5 مليون جالون إمبراطوري في اليوم. على الرغم من أن التوسعة ستتطلب تطوير مشروع جديد ومن ثم تدابير 

بالمحطة فان أي توسع في  الضرورية والخبرة فيما يتعلق  التوصيالت  بما أن سيمبكورب صاللة تملك  اإلدارة  تمويل جديدة. وتعتقد 

التحتية القائمة وبالتالي تحقق وفورات الحجم. وقد أفادت  البنى  التحلية بالمحطة يمكن أن يكتمل بفعالية باالستفادة من  طاقة 

الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أن سياسة الحكومة تهدف لتقليص استخدام المياه الجوفية في الظروف العادية واالحتفاظ 

بموارد المياه الجوفية لحاالت الطوارئ. ويوحي ذلك بالحاجة لسعة إضافية من مياه التحلية في محافظة ظفار في المستقبل القريب.

باإلضافة إلى ذلك، فإن سعة صاللة سيمبكورب الكهربائية تزيد بـ 44 ميجاوات عن السعة المتعاقد عليها وهي 445 ميجاوات. بالتالي، 

يمكن للمحطة توفير طاقة إضافية للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وذلك رهنا بترتيبات تعاقدية إضافية مع الشركة العمانية 

لشراء الطاقة والمياه.

التقنية والعمليات 

وصف المشروع 

المشروع، مشروع مستقل للطاقة والمياه يقع بين مدينتي طاقة ومرباط، حوالي 50 كيلومترا من صاللة حاضرة محافظة ظفار. وقد 

شهدت محافظة ظفار في السنوات األخيرة زيادة كبيرة في المشاريع التجارية والصناعية. 

قبل أن يتقدم اتحاد الشركات المكون من سيمبكورب يوتليتيز/مؤسسة عمان لالستثمار لهذه المناقصة الخاصة بالمشروع، تم إجراء 

دراسات مكثفة إلى أقصى درجة بواسطة كل من ]شركة سيمبكورب االستشارية لنماذج المنافع[ و]شركة "في تي يو" للطاقة[ من 

الفنية  المميزات  إلى  باإلضافة  تكلفة  واألقل  الجاذبة  التصميمات  أكثر  يمثل  للمنشأة  تصميم  واختيار  نهائية  قائمة  إلى  التوصل  أجل 

والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  تتطلبه  حسبما  بالتشغيل  الصلة  ذات  والقيود  والمياه  الطاقة  إنتاج  لمتطلبات  وفقًا  الممتازة 

)ش.م.ع.م(. وبعد تحليل تفصيلي للسيناريوهات المحتملة، قامت شركة سيمبكورب االستشارية لنماذج المنافع باختيار التصميمات 

التالية للمنشأة: 

توربين غاز )جي إي 6 أف أيه(  	•

اثنين من التوربينات البخارية 	•

خمسة مولدات حرارية السترداد البخار. 	•

مشروع يعمل بكل طاقته مع أقل قدر ممكن من مخاطر التشغيل 

أن  كما  تشييد.  مخاطر  أي  على  منكشفة  غير  فهي  شهرا،   14 من  ألكثر  كامل  تجاري  تشغيل  حالة  في  ظلت  المحطة  الن  نظرا 

سيمبكورب صاللة ليست منكشفة على مخاطر تذكر للتشغيل حيث أن المشغل سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة وهي شركة 

محاصة تملكها بصورة غير مباشرة شركتان من الشركات الراعية للمشروع، سيمبكورب يوتيليتيز ومؤسسة عمان لالستثمار، مما يعمل 

على خلق شبكة من المصالح تضمن تشغيل المشروع بكفاءة. وتتم إدارة سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة محليا وتستفيد من 

إجراءات وخبرة سيمبكورب يوتيليتيز. ولسيمبكورب يوتليتيز سجل حافل وخبرة طويلة في القطاع وتملك مرافق تنتج أكثر من 5900 

ميجاوات من الطاقة الكهربائية وأكثر من 1500 مليون جالون إمبريـال من المياه في اليوم تعمل أو في طور التطوير في العالم. ولذلك 

فهي لها وضع راسخ في المنطقة وسجل حافل في تشغيل محطات مشابهة ولها مصلحة كبيرة في المشروع. عالوة على ذلك 

أبرمت سيمبكورب صاللة عقد صيانة طويل األجل مع جنرال إلكتريك مصٍنع وحدة التوربينات الغازية بالمحطة للصيانة المجدولة لهذه 

الوحدات. وبالتالي فان المشروع يستفيد من تعاون الجهة المصنعة للتوربينات الغازية ومسئوليتها عن الصيانة المستمرة للماكينات 

ولها مصلحة في المشروع. 

زيادة الطاقة والسماح بانقطاع الطاقة لتمديد عمر المحطة 

تعاني محطات المياه والطاقة بصفة عامة من مشكلة تدهور قدرتها على إنتاج الكهرباء ومياه التحلية بمرور الزمن. تعتقد اإلدارة أن 

الزيادة على الطاقة الفعلية بأكثر من السعة المتعاقد عليها للمحطة ستكون أكثر من كافية لتعويض التدهور في المحطة خالل 

مدة اتفاقية شراء الطاقة والمياه. وتتضمن اتفاقية شراء الطاقة والمياه فترات انقطاع مما يسمح لسيمبكورب صاللة القيام بصيانة 

المحطة ل 15% من الوقت )خارج أشهر الذروة وهي أبريل ومايو ويونيو( ومحطة التحلية لمدة 5% من الوقت)طوال أيام السنة(. وتتوقع 

اإلدارة أن هذه الصيانة ستعمل على تمديد عمر المحطة وتأخير التدهور في سعة الكهرباء ومياه التحلية.

تخفيف المخاطر المتعلقة بالوقود 

تقوم وزارة النفط والغاز ،بموجب اتفاقية بيع الغاز الطبيعي ،بتوفير وتسليم الغاز الطبيعي الذي تحتاج إليه المحطة. كل الغاز الذي 

تورده وزارة النفط والغاز للمحطة يجب أن يستوفي معايير الجودة وفي حالة عدم توفر الغاز الطبيعي ولم تخل سيمبكورب صاللة 

بالتزاماتها فيما يتعلق بتشغيل المحطة وجرى تشغيل المحطة باستخدام الوقود االحتياطي وهو الديزل تستحق سيمبكورب صاللة 

،الناجمة عن استخدام الديزل، من وزارة النفط والغاز ورسوم السعة من الشركة العمانية  الحصول على مقابل للزيادة في التكلفة 

لشراء الطاقة والمياه. أي زيادة في سعر الغاز من وزارة النفط والغاز تحول مباشرة بواسطة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ومن 

ثم فان المحطة تكون قد خففت من المخاطر المالزمة لتوريد الغاز ونوعية الغاز وسعر الغاز. 

وفي حالة عدم توفر الغاز الطبيعي أو عدم انتظام توريد الغاز تلتزم سيمبكورب صاللة بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه باالحتفاظ 

بوقود احتياطي يكفي للعمل بكامل الطاقة لمدة ثالثة أيام وهو ما تلتزم به طوال الوقت.

الخبرة الكبيرة للشركات الراعية للمشروع

وامتالك  تطوير  ذلك  في  بما  والمياه  الطاقة  مجال  في  للمشروع  الراعية  للشركات  الكبيرة  الخبرة  من  صاللة  سيمبكورب  تستفيد 

وتشغيل مشاريع كبيرة إلنتاج الطاقة والمياه باستخدام التوربينات الغازية . فسيمبكورب يوتليتيز مجموعة رائدة في مجال الطاقة 

والمياه واللوجستيات ولها سجل حافل في تحديد والحصول على وتمويل وتنفيذ مشاريع الطاقة والمياه ولها عدد من العالقات 

في  كبيرة  خبرة  لها  خاصة  ملكية  شركة  وهي  لالستثمار  عمان  ومؤسسة  دوليين.  عمالء  مع  االستراتيجية  والشراكات  األمد  طويلة 

االستثمار في المنطقة ومحفظة استثمار متنوعة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والبناء والصناعة في عمان. وللمشروع 

أهمية استراتيجية للشركات الراعية للمشروع التي توفر لسيمبكورب صاللة القدرات التقنية واإلدارية والخبرة الالزمة لنجاح عملياتها. 

لمزيد من المعلومات يرجى االطالع على "الفصل السابع تفاصيل المساهمات" من هذه النشرة.

كما أن سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة طرف في اتفاقية الدعم الفني مع سيمبكورب الخليج للتشغيل والصيانة ليمتد وهي 

شركة تابعة بالكامل لسيمبكورب يوتليتيز. وتمكن هذه التدابير سيمبكورب صاللة، إذا اقتضت الضرورة، من االعتماد على الخبرة الفنية 

لسيمبكورب يوتليتيز في تشغيل وصيانة المحطة. 
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مع وجود خمس توربينات غازية واثنين من التوربينات البخارية، تبلغ سعة الطاقة المتعاقد عليها 445 ميجاوات. وإنتاج الماء من المنشأة 

مبني على أساس عملية التناضح العكسي وسعة إنتاج الماء المتعاقد عليها هي 15 مليون جالون إمبراطوري. وقد دخلت المنشأة في 

مرحلة التشغيل التجاري الكامل يوم 25 مايو 2012.

قامت شركة سيمبكورب صاللة بالتعاقد من أجل التشغيل والصيانة للمنشأة مع "سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة وفقًا لترتيبات 

تغطي اإلدارة والتشغيل والصيانة للمنشأة بكاملها. كما إن سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة طرف في اتفاقية الدعم الفني مع 

شركة سيمبكورب الخليج للتشغيل والصيانة ليمتد. 

التوربينات الغازية

تم توريد التوربينات الغازية "6 أف أيه" الخمسة بواسطة شركة ]جنرال إلكتريك[ حيث تم اختيارها حسبما اكتسب من خالل ما تحقق 

في  رائدة  وهي  النتروجين  أكسيد  خفض  بأنظمة  مصممة  أيه"  أف   6" الغازية  التوربينات  إن  كما  الممتاز.  التجاري  التشغيل  بيانات  من 

مجال منع التلوث من خالل تطبيقات دورة مدمجة بقدرة 50 هرتز بنسبة كفاءة تفوق 54% وتحقيق 15 نبضة في الدقيقة من أكسيد 

النتروجين تقريبًا. ويمكن تصميم التوربينات الغازية "6 أف أيه" ألجل الوفاء بمتطلبات الموقع وإنتاج الطاقة، بالنسبة للدورة المدمجة 

التشغيل  التي تعتبر إمكانيات  تلك  الغازية مثل  التوربينات  باالحتراق عن طريق  الطاقة فيها  تنتج  التي  المنشآت  أو  الحجم  متوسطة 

التوربينات الغازية "6 أف أيه" في تصميمات مزدوجة الحاكم  الرئيسية. ويمكن اختيار  المرن واألداء بأقصى طاقة فيها من االعتبارات 

المرفقي بحيث أن يتم دمج واحد أو اثنين من التوربينات الغازية مع تربين بخاري مفرد. والتوربينات الغازية "6 أف أيه" تقوم بإحراق العديد 

من أنواع الوقود األحفوري والتي يمكن فتحها بعد بداية التشغيل دونما أي تأثير على مستوى األداء.

التوربينات البخارية 

تم توريد التوربينات البخارية االثنين بواسطة شركة "دي تي سي" وهي مؤسسة مملوكة للحكومة الصينية تعمل في مجال البحث، 

التصميم وتصنيع التوربينات البخارية والطربيات الغازية الضخمة. كما إن شركة "دي تي سي" تمتلك تقنية الجمعية األمريكية للهندسة 

الميكانيكية الخاصة بتصنيع أوعية الضغط. ومنذ الستينيات قامت شركة "دي تي سي" بتصنيع أكثر من 500 التوربينات البخارية ألغراض 

اإلحصائية  هذه  صدور  عند  كانت  والتي  البحرية،  واألنشطة  الصناعة  مجاالت  في  وللعمالء  الطاقة،  توليد  منشآت  في  االستخدام 

التوربينات  تصدير  تم  المحلي،  الصيني  السوق  إلى  وباإلضافة  الصينية.  السوق  حصص  من   %30 نسبة  من  أكثر  حققت  قد  التمهيدية 

البخارية من صنع شركة "دي تي سي" إلى ماليزيا، وإيران، وباكستان، وإندونيسيا، وبنجالديش، واليمن والهند باإلضافة إلى اليابان أيضًا 

وأمريكا وبلدان أوربا بطاقات تبلغ من 50 إلى 325 ميجاوات. 

مولدات استرداد البخار الحرارية

إن مولدات استرداد البخار الحرارية المستخدمة في المنشأة قامت بتوريدها شركة صينية أخرى "أتش بي جي سي" كانت قد تأسست 

معدات  من  المتبقي  وتصنيع  وتصميم  تطوير،  على  أنشطتها  سي"  جي  بي  "أتش  شركة  ركزت  السبعينيات  ومنذ   .1955 عام  في 

التوليد الحراري المستخدمة في مجاالت علم المعادن، والكيمياء ومواد البناء، والصناعات البتروكيماوية، ومحطات الدوائر المدمجة 

ومحطات التوليد. وتقوم شركة "أتش بي جي سي" بتصميم وتصنيع مولدات استرداد البخار الحرارية بموجب ترخيص ]نوتر / إريكسين[ 

وهي من أكبر الشركات العالمية المستقلة في مجال توريد مولدات استرداد البخار الحرارية.

تحلية المياه

إن أسلوب التناضح العكسي هو التقنية المستخدمة لتحلية مياه البحر في المنشأة حيث تم توريد ذلك عن طريق شركة سنغافورية 

)هايفلكس( عبر مقاول فرعي. وشركة )هايفلكس( تعتبر رائدة بالنسبة لتزويد الحلول المتكاملة المتعلقة باإلدارة والشئون البيئية 

مع تشغيل المشاريع في سنغافورة، وجنوب شرق آسيا، والصين، والهند، والجزائر وبلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وقد تم اختيار 

أرفف  خمسة  تشمل  المياه  تحلية  ومعدات  المنشأة.  في  المياه  تحلية  لمعدات  نسبيًا  الحجم  صغر  بسبب  العكسي  التناضح  تقنية 

تشغيل ورف واحد احتياطي لالستخدام خالل عمليات التنظيف الكيماوية أو إجراءات الصيانة األخرى، بما يؤكد طاقة احتياطية حتى 

عندما يتم تسليم الكميات المتعاقد عليها بموجب شروط اتفاقية شراء الطاقة والمياه. 

إن المرفق الخاص بالطاقة يشمل خمس وحدات من التوربينات الغازية وخمس وحدات من المولدات الحرارية السترداد البخار مع اثنين 

من التوربينات البخارية في تصميم متكامل الدوائر ألجل تحقيق أكبر قدر من الكفاءة في إنتاج الطاقة. 

الرسم أدناه يوضح تصميم المنشأة:

والصور التالية توضح مرفق الطاقة في المنشأة ومرفق تحلية مياه البحر عن طريق التناضح العكسي:

مرافق الطاقة

مرفق تحلية مياه البحر عن طريق التناضح العكسي
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التشغيل والصيانة 

والصيانة،  للتشغيل  صاللة  سيمبكورب  شركة  بواسطة  والمياه  الطاقة  شراء  اتفاقية  فترة  طيلة  والصيانة  للتشغيل  المنشأة  تخضع 

وهي شركة مضاربة مشتركة بين شركتي سيمبكورب االستشارية لنماذج المنافع، التي تمتلك 70% من األسهم والمؤسسة العمانية 

لالستثمار التي تمتلك نسبة 30%. وشركة سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة، تتحمل مسئولية توفر التشغيل للمنشأة، وكفاءة العمل 

مع السعة المطلوبة في سبيل إنتاج الطاقة والمياه باإلضافة إلى الضبط والسيطرة على تكلفة التشغيل. كما تقوم شركة سيمبكورب 

صاللة للتشغيل والصيانة بتشغيل المنشأة وفقًا للقوانين البيئية المطبقة كما تتحمل مسئولية كفاءة التشغيل مع تأكيد توفر قطع 

الغيار الصحيحة باإلضافة إلى تأهيل وتدريب األفراد بالمستوى المطلوب. تحتوي اتفاقية التشغيل والصيانة على شروط تحدد الحوافز 

والعقوبات وفقًا للشروط التجارية المعتادة ذات الصلة بتوفير اإلنتاجية المحددة والمعدالت الحرارية المستهدفة.

إن شركة سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة تعتبر أيضًا طرفًا في اتفاقية الدعم الفني مع شركة سيمبكورب الخليج للتشغيل 

والصيانة المحدودة وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة سيمبكورب االستشارية لنماذج المنافع. إن هذه االتفاقية تتيح لشركة 

أجل  من  المنافع  لنماذج  االستشارية  سيمبكورب  لشركة  الفنية  الخبرة  على  االستناد  الضرورة،  تستدعي  ما  متى  صاللة،  سيمبكورب 

تشغيل وصيانة المنشأة. 

وباإلضافة لذلك، فإن شركة سيمبكورب صاللة دخلت في اتفاقية خدمات تجارية مع شركة جنرال إلكتريك للقيام بعمليات الصيانة 

الرئيسية فيما يتعلق بالتوربينات الغازية والبخارية حتى عام 2029. 

نظرة عامة بشأن اإليرادات

طيلة فترة سريان اتفاقية شراء الطاقة والمياه

إن اتفاقية شراء الطاقة والمياه تضع شروط توليد وتزويد الطاقة مع توفير مياه التحلية إلى الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه 

حتى عام 2027. كما إن اتفاقية شراء الطاقة والمياه تفرض التزامات على شركة سيمبكورب صاللة من أجل تشغيل وصيانة المنشأة 

تاريخ  العقد عقب  المياه ضمن  المتعاقد عليها وكميات  المتفق عليه من تأكيد توفر الخدمة فيما يتعلق بسعة الطاقة  بالمستوى 

التشغيل التجاري. كما إن اتفاقية شراء الطاقة والمياه تفرض كذلك التزامات على شركة سيمبكورب صاللة من أجل تشغيل المنشأة 

بصورة آمنة وفي الحدود المصممة من أجلها. 

واعتبارًا من تاريخ التشغيل التجاري تم التعاقد بشأن إنتاج سعة طاقة مولدة بمقدار 445 ميجاوات ومياه البحر المحالة بمقدار 15 مليون 

جالون إمبراطوري، باإلضافة إلى بيع الطاقة الكهربائية والمياه إلى الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

بالمثل، فإن شركة سيمبكورب صاللة تحصل على تعرفة تغطي رسوم سعة اإلنتاج، ورسوم الطاقة الكهربائية باإلضافة إلى رسوم 

تزويد المياه وكافة الرسوم المكتملة من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، على النحو الموضح تاليًا: 

رسوم سعة الطاقة واجبة الدفع عن كل ساعة خالل الفترة التي تكون خدمة المنشأة متوفرة حيث وضعت هذه الرسوم من  	•

أجل تغطية التكاليف الثابتة، بما في ذلك خدمات الدين وعائدات رأس المال. 

رسوم سعة الطاقة واجبة الدفع عن كل ساعة خالل الفترة التي تكون خدمة المنشأة متوفرة حيث وضعت هذه الرسوم من  	•

أجل تغطية التكاليف الثابتة، بما في ذلك خدمات الدين وعائدات رأس المال.

الوقود  تكلفة  باستثناء  التوليد،  عمليات  ألجل  المختلفة  التشغيل  تكاليف  تغطية  أجل  من  وضعت  الكهربائية  الطاقة  رسوم  	•

ويجب دفعها وفقًا للطاقة الكهربائية التي يتم تسليمها وفقًا التفاقية شراء الطاقة والمياه.

وتحسب  الوقود  تكلفة  باستثناء  التحلية  مياه  إلنتاج  المختلفة  التشغيل  تكاليف  تغطية  أجل  من  وضعت  المياه  منتجات  رسوم  	•

على أساس حجم كميات المياه التي يتم تسليمها.

إن رسوم الوقود تحسب بناءًا على معدالت استهالك الغاز الطبيعي محسوبة بواسطة نموذج المنشأة مقابل الكميات التي يتم  	•

تسليمها من الطاقة والمياه والتي تعتبر بالكاد تغطي التكلفة. 

الريـال  بين  العملة  سعر  بمعدل  اإلنتاج  سعة  رسوم  مقابل  لالستثمار  التكلفة  عنصر  ويرتبط  العماني.  بالريـال  محددة  المدفوعات 

بالنسبة للطاقة والمياه ترتبط  الثابت منها والمتنوع  التشغيل والصيانة المختلفة  العماني والدوالر األمريكي. كما إن تكلفة عمليات 

يخص  فيما  األمريكي  للدوالر  بالنسبة  المحدد  التضخم  ومعدل  األمريكي،  والدوالر  العماني  الريـال  بين  العملة  سعر  بمعدل  أيضًا 

النطاقات الفنية

يمكن  اإلمبراطورية  الجالونات  بماليين  والمياه  الجزيئي  بالوزن  الكهربائية  الطاقة  إجمالي  أساس  على  تعرف  المنشأة  سعة  السعة: 

تقديمها بواسطة المنشأة وفقًا لشروط بيئية محددة. والسعة المتعاقد عليها وفقًا لشروط اتفاقية شراء الطاقة والمياه هي 445 

ميجاوات و15 مليون جالون إمبراطوري. أما صافي السعة األصلية بالشروط المرجعية وفقًا لفحص األداء األصلي كانت 489 وزن جزيئي 

و15.37 مليون جالون إمبراطوري. 

إن الجدول أدناه يوضح أداء المنشأة المتعاقد عليه والفعلي وفقًا آلخر فحوص األداء للمنشأة والتي أجريت خالل شهر مايو 2013: 

مالحظات األداء الفعلي األداء المتعاقد عليه الفحص 

تعتقد اإلدارة أن 44 ميجاوات بما يفوق السعة 489 ميجاوات 445 ميجاوات السعة القصوى للمنشأة 

للمنشأة سوف تعوض الفاقد من إنتاج 

المنشأة وفقًا لخفض المستوى اإلنتاجي طيلة 

فترة اتفاقية شراء الطاقة والمياه بحوالي 10:15 

ميجاوات. 

السعة القصوى لمحطة 

المياه 

15 مليون جالون 

إمبراطوري 

تعتقد اإلدارة أن المنشأة يمكنها الوفاء 15.37 جالون إمبراطوري 

بالسعة المتعاقد عليها طيلة فترة اتفاقية 

شراء الكهرباء. 

صافي المعدل الحراري 

على الغاز في المنشأة 

متوسط 7460 كيلو جول/ 

كيلو وات في الساعة

متوسط 7353 كيلو 

جول/ كيلو وات في 

الساعة 

طاقة المنشأة أبدت تحسن بنسبة 1.2% فوق 

المتعاقد عليه من كفاءة التشغيل في السنة 

التعاقدية الثانية. وتتنبأ اإلدارة بتحسن صافي 

متوسط حراري على األقل بنسبة 0.5% فوق 

مستوى السعة المتعاقد عليها وفقًا التفاقية 

شراء الطاقة والمياه. 

للمواصفات. وتحت شروط  الطاقة والمياه وفقًا  توليد  المنشأة قادرة فنيًا على  الذي تستمر فيه  الوقت  التوفر هو مقدار  إن  التوفر: 

اتفاقية شراء الطاقة والمياه، فإن العقد نص على التواجد للمنشأة والتوفر بنسبة 85% من الوقت بالنسبة إلنتاج الطاقة ونسبة 95% من 

الوقت بالنسبة إلنتاج المياه على أساس سنوي. إن شركة سيمبكورب صاللة برغم ذلك تفترض بتحفظ أن منشأة الطاقة سوف تواجه 

مجبرًة فترة فقدان بنسبة 2% من الوقت وبسبب قدرتها على استخدام رف التشغيل االحتياطي، فإن وحدة تحلية المياه لن تعاني من 

هذا الفاقد. 

كفاءة المنشأة: تقاس كفاءة المنشأة من حيث الوقود المطلوب إلنتاج وحدة واحدة من الطاقة. وكما هو موضح من خالل الجدول 

للمنشأة في شهر مايو 2013 كانت أفضل من  التي أجريت مؤخرًا  األداء  الموضح مقابل معظم فحوص  الكفاءة  أعاله، فإن مستوى 

المتطلبات التعاقدية وفقًا لشروط اتفاقية شراء الطاقة والمياه. 

الربط واالتصال التبادلي

تتيح اتفاقية توصيل الكهرباء بين سيمبكورب صاللة وشركة ظفار للطاقة االتصال التبادلي بين المنشأة وشبكة الطاقة في صاللة. من 

المتوقع أن تستبدل اتفاقية توصيل الكهرباء بالشركة العمانية لنقل الكهرباء في المستقبل القريب. والمنشأة مربوطة مع محطة 

شبكة فرعية لشركة "دي بي سي" بطاقة 132 كيلو فولت ومركز تحويل الحمولة لشركة "دي بي سي" في صاللة عن طريق شبكة 

اتصاالت بصرية عبر قنوات عديدة عالية السرعة.

شركة ظفار للطاقة مربوطة أيضا بشبكة كهرباء المناطق الريفية عن طريق توصيلة 132 كيلو فولت تسمح بتوريد واستيراد الطاقة 

بين الشبكتين.

الماء من البحر ألغراض التحلية والتبريد يؤخذ من أماكن سحب مياه البحر. والماء الذي تتم معالجته والماء المالح يتم تفريغه بحيث 

يصب في البحر. أما ماء الشرب فيتم توصيله إلى مرافق مياه الشرب العذبة ومحطات ضخ مياه الشرب. 

تزويد الغاز إلى المنشأة يربط مع محطة خفض ضغط الغاز التي تشغلها وزارة النفط والغاز. 
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إن االفتراضات الرئيسية بالنسبة لنماذج الطاقة موضحة في الجدول أدناه: 

االفتراضات النطاق 
–	الطلب على مدار العام  2250 جيجاوات ساعة، بمعدل نمو 13.05% في المتوسط من 2012 

2019؛ 4.1% في 2020 - 2030 و2.73% فيما بعد ذلك
–	السعة القصوى  2012 من  المتوسط  في   %11.78 نمو  بمعدل   2012 في  ميجاوات   389

2019؛ 4.1% في 2020 –	2030 و2.73% فيما بعد ذلك
لكل تكلفة المباني الجديدة والكفاءة الحرارية  أمريكي  دوالر   1500 بواقع  مغلقة  بدائرة  جديدة  غاز  توربينة 

كيلووات وكفاءة 53% )قيمة حرارية منخفضة(
35 سنةالعمر االفتراضي للنواحي الفنية بالنسبة لكافة المنشآت 

حرارية مدخالت أسعار الغاز  )قيمة  بريطانية  حرارية  وحدة  أمريكي/مليون  دوالر   1.5

منخفضة( في 2013 دوالر أمريكي
3.0% في السنةمعدالت تضخم العملة األمريكية على المدى الطويل 

إن االفتراضات الرئيسية بالنسبة لنماذج المياه موضحة في الجدول أدناه: 

االفتراضات النطاق 
22 مليون متر مكعب في 2012 بمعدل نمو 5.50% في المتوسط من الطلب على مدار العام 

2012 –	2019؛ 5.0% في 2020 –	203 و3.0% فيما بعد ذلك
في السعة القصوى  %5.37 نمو  بمعدل   2012 في  اليوم  في  مكعب  متر   61000

المتوسط من 2012 –	2019؛ 5.0% في 2012 –	2030، و3.0% فيما بعد ذلك
في تكلفة المباني الجديدة والكفاءة الحرارية  مكعب  أمريكي/متر  دوالر   2000 بـ  العكسي  بالتناضح  تحلية 

اليوم
30 عاماالعمر االفتراضي للنواحي الفنية بالنسبة لكافة المنشآت 

نتائج تحليالت الطاقةمدخالت أسعار الكهرباء 
3.0% في السنةمعدالت تضخم العملة األمريكية على المدى الطويل 

وجدوى  قيمة  تقدير  عملية  في  استخدامه  يمكن  مناسبًا  مركزيًا  ناتجًا  تعطي  أعاله  الموضحة  الحالة  أن  أيه"  بي.  "آي.  شركة  تعتقد 

شركة سيمبكورب صاللة عقب انتهاء اتفاقية شراء الطاقة والمياه. 

استراتيجية الطاقة الوطنية تحددها الحكومة وإلى حين وضع استراتيجية جديدة، يفترض أن تستمر سياسات شراء الكهرباء والمياه 

القائمة. حتى إذا أدت هذه االفتراضات إلى قيام عمان باستيراد كميات أكبر من الغاز الطبيعي فال يجب أن تكون هذه مشكلة كبيرة 

طالما أن الشرق األوسط يعتبر من أكبر مصادر الغاز الطبيعي في العالم. 

التجارية في السوق موضح في الجدول أدناه  المبادالت  أو إطالق  القيود  الفرديين وفي حالة رفع  المالي من كال المشترين  الناتج  إن 

بالقيمة االسمية.

أرباح السوق قبل خصم ضريبة الدخل واإلهالك.
التكلفة لمشتري السنة

واحد
سيمبكورب صاللة 

1 توربينة غاز ذات 
دائرة مغلقة

سيمبكورب 
صاللة 1 ر.ع

الفرق للمشتري اإلجمالي
الواحد

هـ= أ/د-1د= ب + ججبأ
20281144459381920621114440%0.00

203112510010251922533125051%0.04

203413678111202524621136646%0.10

203915994113024728539158786%0.73

2044152756151595–151595%0.77

0.44%283927124546433723252826968اإلجمالي

0.44%14196412273218616141348المتوسط )2027–2046(

المصدر: تقرير آي بي أيه

مالحظة 1: اإلجمالي والمتوسط أعاله يستندان إلى نتائج السنوات من 2027 –	2046.

التوربينات والمولدات ومعدل التضخم للعملة العمانية عن جزء من إجمالي التكلفة. واتفاقية شراء الطاقة والمياه تعرف سعر الصرف 

مقابل الريـال العماني والدوالر األمريكي على أساس المعدل المتوسط للريـال العماني / الدوالر األمريكي كما يصدر عن البنك المركزي 

العماني في آخر يوم عمل عن فترة تقديم الفواتير ذات الصلة. 

ما بعد فترة سريان اتفاقية شراء الطاقة والمياه

انتهاء سريان مفعول اتفاقية شراء الطاقة والمياه، حيث  تعتقد اإلدارة بأن المنشأة سوف تعمل بصورة حسنة خالل مرحلة ما بعد 

انتهاء  وبعد  ظفار.  محافظة  في  الطويل  المدى  على  والمياه  الطاقة  على  الطلب  بشأن  بالتنبؤات  للوفاء  أفضل  وضع  في  ستكون 

مدة اتفاقية شراء الطاقة والمياه، فإن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه إما أن يتم تمديدها أو، في حالة رفع القيود أو إطالق 

المبادالت التجارية في سوق الطاقة والمياه بسلطنة عمان خالل هذه الفترة، فإن الطاقة والمياه المنتجة بواسطة المنشأة سوف تباع 

في السوق التجاري. 

لقد أجريت دراسة مستقلة بواسطة آي. بي. أيه باإلنابة عن شركة سيمبكورب صاللة من أجل تقييم تطورات السوق وقيمة سيمبكورب 

صاللة في ظل السيناريوهات المختلفة بعد انتهاء اتفاقية شراء الطاقة والمياه. آي بي أيه هي شركة تعمل في مجاالت استشارات 

األسواق ومقرها لندن ومتخصصة في مجاالت الكهرباء، والغاز، ومصادر الطاقة المتجددة، والكربون والمياه وتعمل في مجال تقديم 

التمويل  إلى  باإلضافة  المشاريع  واللوائح واقتصاديات  المحتملة، والنظم  باألسعار، واألسواق، والتجارة والمخاطر  المتعلقة  الخدمات 

والمشاركة في أنشطة القطاع الخاص عبر مختلف االتجاهات وهي شركة رائدة متخصصة في أعمال الطاقة في القارة األوربية. 

على  جيجاوات/ساعة  و2.250  ميجاوات   389 صاللة  في  الشبكة  من  الكهربائية  الطاقة  على  السنوي  الطلب  ذروة  بلغت   2012 عام  في 

التوالي. بحلول عام 2027 وقرب انتهاء اتفاقية شراء الطاقة والمياه يتوقع أن يرتفع الطلب إلى 1.185 ميجاوات و7.420 جيجاوات ساعة 

اليوم و22  المياه في  61000 متر مكعب من  الشبكة في صاللة  المياه من  السنوي على  الطلب  بلغت ذروة   2012 التوالي. في عام  على 

مليون متر مكعب على التوالي بغض النظر عن استمرارية المشروع أو انتهائه بعد انتهاء اتفاقية شراء الطاقة والمياه، تشير تحليالت آي 

بي أيه إلى أن سعة المحطات القائمة في شبكة صاللة لن تكون كافية لمقابلة الطلب. إن تحليل شركة "آي. بي. أيه" يعكس أن سعة 

المنشآت الحالية وتلك التي سوف تنشأ حديثًا في صاللة لن تكن كافية لتغطية الطلب بعد انتهاء اتفاقية شراء الطاقة والمياه. لهذا 

السبب، فإن شركة "آي. بي. أيه" تتنبأ بأن المنشأة سوف تظل عاملة بعد انتهاء االتفاقية. 

ومن وجهة النظر الفنية، يجب أن تستوفي شروط التخطيط للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه طلبات الشبكة وذروة الحمولة 

بأقل التكاليف. وعبر أسلوب المشتري الحصري، فإن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه يتوفر لها الحافز الذي يمكنها من التفاوض 

مع سيمبكورب صاللة من أجل توسيع عمليات المحطة إلى ما بعد انتهاء اتفاقية شراء الطاقة والمياه. ومن الممكن أن تستخدم 

المنتج  بين  االتفاقيات  توسيع  جدارة  تقييم  إلى  تلجأ  عندما  التكاليف  معه  تتحاشى  أسلوب  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة 

والمشتري األمر الذي ال يجعل هناك اختالف ما بين طاقة الشراء والخدمات من قبل مشغلين جدد أو حاليين مثل شركة سيمبكورب 

صاللة. 

كال  من  النتائج  أن  على  التركيز  ويتم  الممكنة.  االحتماالت  من  يعتبر  التجارية  المبادالت  إطالق  أو  القيود  رفع  باتجاه  السوق  تطور  إن 

األسلوبين يتوقع أن تشابه إلى حد كبير األسس الفنية والتجارية. 

خضعت  قد  المشاريع  وكافة  للغاية  معروفة  المخاطر  إن  كما  عمان  في  بنجاح  يعمل  الحصري  المشتري  أسلوب  فإن  تاريخه،  إلى 

لشراء  العمانية  الشركة  تستمر  أن  تتوقع  أيه"  بي.  "آي.  شركة  فإن  وبذلك  العالمي.  أو  المحلي  الصعيد  على  سواء  المصرفي  للتأهيل 

الطاقة والمياه كمشتري أوحد للكهرباء ومياه التحلية بعد فترة اتفاقية شراء الطاقة والمياه

نماذج التسويق لدى شركة "آي. بي. أيه" في مجال الطاقة والمياه

استخدمت شركة "آي. بي. أيه" أسلوب نماذج عن طريق نسخة من حقوق ملكيتها ]ECLIPSE *[ من أجل التنبؤ بالتطورات الخاصة بتزويد 

وطاقة التعامل مع السوق فيما يخص الكهرباء ومياه التحلية في جنوب عمان. وقد استخدم هذا األسلوب ألجل تحديد حالة السوق 

وسعر التعاقد للكهرباء والمياه وفكرة عن موقف التزويد بالمنتجات ألغراض المشروع الذي تنفذه شركة سيمبكورب صاللة.



58

شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع )قيد التحويل(

59

يغطي خسارة اإليرادات التي تنجم مباشرًة من حدوث تأمين إعاقة العمل 

الخسارة أو الضرر للمنشأة والتي تمت تغطيتها ضد كافة 

المخاطر بسبب األضرار المادية، وفترة التعويض تبلغ 24 

شهرًا.

مبلغ 282 مليون دوالر أمريكي وفقًا لحد 

أقصى 500 مليون دوالر مقابل المطالبة 

الواحدة عند الجمع في اإلجمالي مع 

تأمين كافة المخاطر ضد األضرار المادية. 
التأمين ضد أعمال التخريب 

واألعمال اإلرهابية

يغطي جميع المخاطر الناتجة عن الخسارة الفعلية 

المباشرة أو األضرار التي تقع على الممتلكات نتيجة ألي 

عمل إرهابي فيما يتعلق باإلنشاءات، والفحص أو اإلعداد 

أو بدء التشغيل، والملكية، والعمليات، واستخدام أو 

صيانة المنشأة باإلضافة إلى خسارة أو فقدان اإليرادات 

نتيجة إلعاقة العمل. وفترة التعويض تبلغ 24 شهرًا.

مبلغ 1.032 مليون دوالر أمريكي بحد أقصى 

300 مليون دوالر أمريكي للمطالبة الواحدة.

تأمين المسئوليات العامة 

والمنتجات

يغطي المسئوليات القانونية تجاه األطراف الثالثة في 

حاالت الوفاة واإلصابة الجسدية أو الخسارة أو األضرار 

على الممتلكات الناجمة عن األنشطة فيما له عالقة 

باإلنشاءات، والفحص أو اإلعداد أو بدء التشغيل، والملكية، 

والعمليات، واستخدام أو صيانة المنشأة. 

مبلغ 50 مليون دوالر أمريكي لكل مطالبة 

واحدة وفي المجمل سنويًا. 

تأمين مسئولية المدراء 

والمسئولين 

يغطي المخاطر بشأن أي أفعال خاطئة من المدراء، 

والمسئولين أو الموظفين فيما عدا وإلى الحد الذي تمنح 

الشركة بموجبه التعويض.

مبلغ 50 مليون دوالر أمريكي لكل مطالبة 

واحدة وفي المجمل سنويًا.  

إن شركة سيمبكورب صاللة تحافظ على إدامة تغطية األطراف الثالثة فيما يتعلق بسياسة التأمين لديها، وهو ما يغطي مخاطر تأثير ما 

يحدث الحقًا للمنشأة من فشل ألنظمة النقل اآللية التي يتم تشغيلها بواسطة شركة ظفار للطاقة ومكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار. 

الممتلكات

سنة   25 لمدة  الموقع  بهذا  االنتفاع  حق  صاللة  سيمبكورب  لشركة  منحت  ولقد  للمنشأة  المستخدم  الموقع  اإلسكان  وزارة  تملك 

بالنسبة  تاريخ 23 نوفمبر 2009. وحق االنتفاع  مع حق االنتفاع أيضًا حول المناطق المؤقتة لمدة 4 سنوات وفي كل الحاالت اعتبارًا من 

للموقع يمكن تجديده لمدة 25 سنة وفقًا لما تراه شركة سيمبكورب صاللة. كما إن وزارة اإلسكان ملتزمة بأن تمنح شركة سيمبكورب 

سيمبكورب  شركة  أن  تأكيد  أجل  من  االنتفاع  حق  تجاه  موانع  أي  من  وخالية  مجانًا  المؤقتة  والمناطق  الموقع  لحيازة  الحق  صاللة 

تستخدم  أن  صاللة  سيمبكورب  شركة  على  يتوجب  كما  مقاطعات.  أي  بدون  المؤقتة  والمناطق  بالموقع  وتتمتع  تستغل  صاللة 

الموقع والمناطق المؤقتة فقط ألغراض التصميم، والمشتريات، واإلنشاءات، وأعمال الحفر، والتركيبات، والتشغيل والتمويل باإلضافة 

إلى عمليات المنشأة وصيانتها، وتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج مياه الشرب، وكافة المسائل اإلضافية الضرورية في سبيل إنجاز هذه 

األنشطة. 

الموظفين 

اعتبارًا من 30 يونيو 2013 تستخدم شركة سيمبكورب صاللة وسيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة عدد )78( فردًا منهم )27( مواطن 

عماني أي نسبة 35% وعدد 51 من األجانب بنسبة %65. 

إدارة المخاطر والسيطرة عليها 

يتحمل مجلس اإلدارة مجمل المسئولية تجاه وضع وتصور إطار إدارة المخاطر لدى شركة سيمبكورب صاللة. وقد أوكل مجلس اإلدارة 

مسئولية تطوير سياسة إدارة المخاطر واإلشراف عليها لدى شركة سيمبكورب صاللة وكافة اإلجراءات ذات الصلة إلى فريق من اإلدارة 

العليا للشركة. 

وكما تم التوضيح في–	"مناقشات اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات" من هذه النشرة التمهيدية، فإن شركة سيمبكورب 

صاللة تطبق السياسات التي تخفف من المخاطر المهددة ألسعار السوق مثل تقلبات أسعار الصرف ومعدالت الفائدة مما قد يؤثر 

هو  السوق  في  للمخاطر  اإلدارة  هذه  مثل  وراء  من  والغرض  مالية.  أوراق  من  لديها  ما  قيمة  أو  صاللة  سيمبكورب  شركة  دخل  على 

السيطرة على مخاطر التعرض في السوق في الحدود المعقولة والمقبولة بينما تتم زيادة اإليرادات. 

نبذة عن التراخيص واألذون 

إن شركة سيمبكورب صاللة لديها العديد من التراخيص واألذون التي صدرت من مختلف السلطات المختصة في عمان فيما له صلة 

بهذا المشروع. وأدناه ملخص بالتراخيص واألذون الرئيسية المتعلقة بتنفيذ أعمال شركة سيمبكورب صاللة: 

جهة التصديقتاريخ االنتهاء اسم الترخيص 

وزارة التجارة والصناعة2014/9/28 شهادة التسجيل التجاري

غرفة تجارة وصناعة عمان 2014/10/03 عضوية غرفة تجارة وصناعة عمان 

هيئة تنظيم الكهرباء 2036/05/31 ترخيص توليد الطاقة وإنتاج مياه التحلية 

وزارة البيئة والشئون المناخية2014/03/02 التجديد الثالث - الموافقة البيئية المبدئية 

وزارة البيئة والشئون المناخية2014/11/22 اإلذن بالتشغيل 

شرطة عمان السلطانية 2014/04/27 الترخيص الخاص باألمن والسالمة –	منشأة الطاقة 

شرطة عمان السلطانية 2014/02/12 الترخيص الخاص باألمن والسالمة –	تحلية المياه

الصحة، والسالمة، واألمن وشئون البيئة 

إن شركة سيمبكورب صاللة تطبق السياسات الالزمة من أجل تأكيد التقيد بمتطلبات الصحة والسالمة القانونية مع توفير بيئة عملية 

آمنة لموظفيها وزوارها باإلضافة إلى المقاولين وكافة األفراد العموميين اآلخرين. كما تهدف شركة سيمبكورب صاللة إلى الحفاظ 

على أعلى مستويات األداء بشأن سياسة الصحة، والسالمة، واألمن والحفاظ على البيئة من خالل كافة أنشطتها. وإدارة الشركة ملتزمة 

يخص  فيما  بها  المتعلقة  المخاطر  على  والسيطرة  البيئة  وشئون  واألمن  والسالمة،  الصحة،  سياسة  أداء  تطوير  إزاء  مستمرة  بصورة 

أنشطة شركة سيمبكورب صاللة والمنتجات والخدمات. إن شركة سيمبكورب صاللة وضعت وتطبق نظام الصحة، والسالمة، واألمن 

والحفاظ على البيئة كما ضمنت جميع األسس المتعلقة بهذا النظام في كافة النواحي ذات الصلة بتنفيذ أعمالها عن طريق تطبيق 

هذه السياسات والتي تهدف إلى منع الحوادث، واإلصابات، واألمراض المهنية والتلوث باإلضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وهي  برينكرهوف،  بارسونز  أعدته  المحطة  في  السالمة  تدقيق  على  مستندا  تقريرا  الكهرباء  تنظيم  هيئة  أصدرت   2013 مايو   14 بتاريخ 

شركة استشارية عالمية للبنى التحتية واالستشارات الهندسية. خلص التقرير إلى أن سيمبكورب صاللة غير متقيدة بمتطلبات الصحة 

الصحة  مخاطر  تصحيح  أجل  من  بشأنها  فورية  إجراءات  التخاذ  توصيات  خمس  وحددت  ترخيصها  في  عليها  المنصوص  والسالمة 

والسالمة المحددة في تقرير التدقيق. بتاريخ 30 مايو 2013 ردت سيمبكورب صاللة على هيئة تنظيم الكهرباء بشأن اإلجراءات التي تم 

اتخاذها والسياسات التي تم تنفيذها بغرض تخفيف المخاطر التي وردت في تقرير التدقيق وااللتزام بالتوصيات التي وردت فيه.

لقد صممت هذه المنشأة مع مراعاة التقيد بجميع النظم واللوائح البيئية النافذة وعلى ضوء اإلرشادات الصادرة من البنك العالمي 

له  الصناعية فيما  المنشآت  أداء  التي تختص بمتطلبات  البيئية في عمان  النظم واللوائح  البيئية وأيضًا  المخاطر  وأسس تقييم وإدارة 

صلة  ذات  وتعتبر  وضعت  التي  المستويات  إن  والضوضاء.  الوحل  ورفع  والتجريف  والنفايات،  الخطرة،  والمواد  والماء،  بالهواء،  عالقة 

بالمشروع تعالج موضوع تصريف السوائل المتدفقة تجاه البيئة البحرية وانبعاث الملوثات في الهواء. ومستويات االنبعاث في الهواء 

بعمان وضعت مع مراعاة مستويات نوعية الهواء المحيط الوطنية المطبقة في الواليات المتحدة األمريكية. 

منذ تاريخ التشغيل التجاري، فإن المنشأة لم تشهد أي حوادث بيئية جوهرية كما لم تبلغ شركة سيمبكورب صاللة بشأن أي حادث إلى 

وزارة البيئة والشئون المناخية.

التأمين 

إن شركة سيمبكورب صاللة تحافظ على إدامة بوليصة التغطية التأمينية وإعادة التأمين السائدة في األسواق العالمية لدى أطراف 

معتمدة وفقًا لمثل نوعية مثل هذه المشاريع. والجدول أدناه يوضح سياسات التأمين المطبقة حاليًا بشأن هذا المشروع: 

مستوى التغطية التغطية السياسة 
تأمين كافة المخاطر 

لألضرار المادية 

يغطي جميع المخاطر الناتجة عن الخسارة أو األضرار 

)ويشمل ذلك أعطال الماكينات بالنسبة لكافة 

الممتلكات المؤمن عليها أو أي جزء منها( بالنسبة ألي 

جزء من المنشأة لفترة أقصاها 12 شهرًا تبدأ من تاريخ 

التشغيل التجاري وقابلة للتجديد سنويًا فيما بعد. 

750 مليون دوالر أمريكي بحد أقصى 

500 مليون دوالر للمطالبة الواحدة وفقًا 

لتغطية التأمين ضد إعاقة العمل. 
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من  أمريكي  دوالر  مليون   27 مبلغ  بحجز  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  قامت  والمياه،  الطاقة  شراء  اتفاقية  شروط  حسب 

شركة سيمبكورب صاللة. وفي المقابل، قامت شركة سيمبكورب صاللة بحجز مبلغ 36 مليون دوالر أمريكي من المبالغ التي تستحقها 

شركة "سيبكو 3" وفقًا لعقد الهندسة والشراء واإلنشاءات. باإلضافة لذلك، استلمت سيمبكورب صاللة ضمانة بنكية بمبلغ 70 مليون 

دوالر أمريكي كضمان أداء من سيبكو 3 وهي الضمانة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2013.

استعانت شركة سيمبكورب صاللة بمستشار قانوني خارجي فيما يتعلق بالمطالبة من قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه 

تحت شروط اتفاقية شراء الطاقة والمياه وكذلك فيما يتعلق بالمطالبة الواردة بالدعوى الفرعية المقدمة من سيبكو 3"، وفقًا لشروط 

وبعد  اإلدارة  إن  كما   ،2014  /2013 في  النزاعات  لهذه  تسوية  تحدث  أن  المتوقع  من  إن  واإلنشاءات.  والشراء  الهندسة  عقد  في  التعاقد 

التشاور مع المستشار القانوني الخارجي واحد أعضاء أكاديمية الخبراء )المملكة المتحدة( تعتقد بأنه على الرغم من صعوبة التأكد 

من حصيلة النزاعات نظرًا لطبيعتها، إال أن التسوية النهائية لهذه النزاعات مع الشركة العمانية لشراء الطاقة وشركة "سيبكو 3" سوف 

تكون إما في صالح سيمبكورب صاللة أو ستكون نتائج حيادية. 

تفترض كافة التوقعات بما فيها التوقعات الخاصة بتوزيعات األرباح أن تكون نتيجة التسوية النهائية للنزاعات مع سيبكو 3 والشركة 

العمانية لشراء الطاقة والمياه حيادية بالنسبة لشركة سيمبكورب صاللة )بمعنى أال يكن لها تأثير إيجابي أو سلبي(. أما إذا جاءت نتيجة 

تلك النزاعات )المتوقع انتهاؤها في 2014/2013( على نحو سلبي بالنسبة لشركة سيمبكورب صاللة، فستتأثر قدرة سيمبكورب صاللة على 

توزيعات األرباح )راجع الفصل السادس عشر- سياسة توزيع األرباح( بحيث تخالف ما جاء في التوقعات بشأنها في نشرة اإلصدار أو أن 

تكن في وضع ال يمكنها من توزيع أرباح بصورة مؤقتة، ومن ناحية أخرى، فإنه في حالة انتهاء تلك النزاعات على نحو إيجابي بالنسبة 

لشركة سيمبكورب صاللة، سيتوفر لمجلس اإلدارة القدرة على دراسة دفع توزيعات أرباح خاصة ولمرة واحدة للمساهمين. 

اإلجراءات التنظيمية

حتى تاريخ صدور هذه النشرة التمهيدية فإن شركة سيمبكورب صاللة ال تخضع ألي إجراءات تنظيمية.

فرص النمو المستقبلي 

وكما تم التوضيح في "الفصل التاسع من هذه النشرة –	اإلطار التنظيمي ونظرة عامة على القطاع، فإن الطلب على المياه في كل 

من مناطق صاللة / طاقة ومرباط من المحتمل أن يزيد بمعدل 6% في المتوسط تقريبًا سنويًا. والدوافع الرئيسية خلف هذا المعدل من 

النمو تتمثل في زيادة أعداد السكان والتنمية االقتصادية.

واآلن فإن المنشأة قد حققت معدل التشغيل التجاري الكامل ولديها الطاقة والسعة الكافية للوفاء بالمتطلبات الراهنة من مياه 

التحلية في محافظة ظفار. ولكن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أوضحت أنه، في المستقبل، ومع زيادة معدالت االستهالك، 

فإن األمر ربما يستدعي استغالل مصادر المياه الجوفية ألجل تكملة هذه السعات خالل فترات الذروة في وقت مبكر عام 2015. كما 

أوضحت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بأن سياسة الحكومة الراهنة ترمي إلى التقليل من استخدام المياه الجوفية، في ظل 

الظروف العادية، والحفاظ على مصادر المياه الجوفية ألغراض الضرورة وحاالت الطوارئ. وهذا ربما يدل على احتمال الحاجة إلى مصادر 

إضافية لتحلية المياه في المستقبل القريب. 

األساس استخدامها ألغراض  التي يمكن في  األراضي  الفائض من  االنتفاع فيما يخص  لديها حاليًا حق  إن شركة سيمبكورب صاللة 

التوسع في طاقات إنتاج مياه التحلية. وعلى الرغم من أن هذا التوسع سوف يتطلب تطوير مشروع جديد وبالتالي ترتيبات للتمويل، فإن 

اإلدارة تعتقد بأن شركة سيمبكورب صاللة لديها مسبقًا االتصاالت والخبرة الضرورية فيما يتعلق بهذه المنشأة حيث أن أي توسعات 

في طاقة تحلية المياه سوف تنجز بكفاءة وتستغل المميزات لتحقيق الكلفة االقتصادية بقدر مناسب.

مسئوليات الشركة االجتماعية

باإلضافة إلى توفير العوامل المساعدة للنمو في محافظة ظفار، فإن شركة سيمبكورب صاللة تهدف إلى المشاركة اإليجابية من 

أجل البناء وتحقيق المنفعة المتبادلة مع المجتمعات المحلية. واألوجه الرئيسية التي تشارك فيها في هذا المجال هي عمليات التجنيد 

المحلي وإدارة شئون البيئة وتخفيف األعباء باإلضافة إلى المساعدة من خالل أعمال الرعاية االجتماعية بالمنطقة. وشركة سيمبكورب 

صاللة تعتبر ملتزمة بشأن ممارسات الحوكمة المعترف بها عالميًا ومدونات السلوكيات األخالقية للمهنة. كما إن مجلس اإلدارة وإدارة 

الشركة يفهمون أن تطبيقهم لممارسات الحوكمة السليمة ومدونات السلوكيات األخالقية تنتج عنها قرارات عملية ممتازة. كما إنها 

ذات تأثير إيجابي على القناعة العامة بشأن شركة سيمبكورب صاللة والفائدة العامة التي تعود على التنمية االقتصادية واالجتماعية 

في سلطنة عمان.

العاملة،  القوى  وزارة  الصادرة من  التعمين  البشرية تدعم خطة  الموارد  تتبناها شركة سيمبكورب صاللة بشأن  التي  إن االستراتيجية 

التدريب  برامج تدريبية مصممة خصيصًا لهذه الكوادر تشمل  العناصر المحلية مع توفير  عن طريق توظيف مهندسين خريجين من 

على رأس العمل وممارسة المهنة. كما إن شركة سيمبكورب صاللة تتعاون مع المؤسسات الفنية من أجل تطوير البرامج التي تنمي 

مهارات الشباب المحليين. ومثل هذه الترتيبات مطبقة سلفًا مع الكلية الفنية بصاللة اعتبارًا من مايو 2013. وباإلضافة لذلك فإن شركة 

الوعي فيما يتعلق  التشجيع وخلق حالة من  المحلية والتي من شانها  التنموية االجتماعية  أيضًا األنشطة  سيمبكورب صاللة تدعم 

بالمفاهيم االجتماعية.

إن شركة سيمبكورب صاللة تتبع أيضًا ممارسات وإجراءات بيئية مسئولة. وفي عام 2010 التزمت شركة سيمبكورب صاللة بعملية تقييم 

المؤثرات  إدارة  إلى خطة  باإلضافة  المحلية،  المجتمعات  للنباتات في هذه  بالنسبة  البيئية  للمؤثرات  البيئية شملت مراجعة  للمؤثرات 

إلدارة  الموضوع  برنامجها  خالل  من  البيئة  حماية  تجاه  ملتزمة  صاللة  سيمبكورب  شركة  إن  كما  بالفعل.  طبقت  والتي  االجتماعية 

قامت  وقد  البيئية.  والقوانين  التشريعات  جميع  في  عليها  المنصوص  الحدود  نطاق  في  تعمل  وهي  سلفًا  المحدد  البيئية  الشئون 

شركة سيمبكورب صاللة بإقامة أحزمة خضراء في موقع المنشأة ألجل تجديد رونقها وإضفاء لمسة جمالية عليها. ]في يونيو 2013 

استضافت شركة سيمبكورب صاللة الحدث في ذكرى اليوم العالمي للبيئة شاركت فيه الوكاالت المحلية المختصة بشئون البيئة.  

لقد شاركت شركة سيمبكورب صاللة أيضًا في العديد من الفعاليات االجتماعية والخيرية ومثل هذه المبادرات بالتعاون مع الدوائر 

الحكومية والمنظمات والهيئات غير الحكومية. ومثل هذه المبادرات شملت الحمالت الخاصة بالتوعية المرورية والسالمة على الطرق 

في عمان، مساعدة وتقديم العون لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة واألفراد األقل حظًا مع تقديم الحوافز إلى الطالب المتفوقين 

في المدارس والمعاهد المحلية. 

التقاضي واإلجراءات التنظيمية

التقاضي

مطالبات األضرار المقطوعة

طالبت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بالتعويض مقابل األضرار المقطوعة من شركة سيمبكورب صاللة وفقًا لشروط اتفاقية 

شراء الطاقة والمياه بسبب ما شهدته عملية إنجاز مراحل اإلنشاءات من تأخير عن التواريخ المحددة لها ضمن االتفاقية. فيما يتعلق 

بذلك التأخير،، تسعي سيمبكورب صاللة للحصول على إعفاء تعاقدي من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مستندة في سعيها 

هذا على عدد من األسانيد المسموح بها بموجب اتفاقية شراء الكهرباء والمياه.

تسعى شركة سيمبكورب صاللة أيضا للحصول من مقاول عقد الهندسة والشراء واإلنشاءات "سيبكو 3" على مقابل األضرار المقطوعة 

وفقًا لشروط التعاقد معه وذلك فيما يتعلق بالتأخير في سيبكو 3 المراحل المشار إليها أعاله متى ما انطبق ذلك. حري بالذكر أن شركة 

"سيبكو 3" قامت من جانبها برفع دعوى فرعية ضد شركة سيمبكورب صاللة تحاول من خاللها طلب استرداد الزيادات المناسبة في 

التكلفة التي تزعم تكدبها بسبب العديد من األحداث التي ادعت أن شركة سيمبكورب صاللة تسببت فيها. 

لقد رفضت شركة سيمبكورب صاللة وما زالت ترفض هذه الدعوى الفرعية وطلبت أن تقوم "سيبكو 3" بإثبات أن هذه األحداث قد أدت 

فعليًا لتأخير إنجاز مراحل اإلنشاء. ولكن "سيبكو 3" لم تقم حتى اآلن بإثبات حقها في التعويض مقابل التأخير الذي عزته لهذه األحداث. 

شرعت سيمبكورب صاللة في عملية الوساطة والتحكيم المسموح بها بموجب عقد الهندسة والشراء وذلك للتوصل لتسوية ناجحة. 
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اتفاقية حق االنتفاع 

للمنطقة المؤقتة

23 نوفمبر 42013 سنوات من تاريخ النفاذ23 نوفمبر 2009سيمبكورب صاللة ووزارة اإلسكان

اتفاقية الخدمة 

التعاقدية

20 سنة من اتفاقية 15 نوفمبر 2009سيمبكورب صاللة وجنرال إلكتريك

الخدمات التعاقدية

14 ديسمبر 2029

15 سنة من تاريخ 23 نوفمبر 2009سيمبكورب صاللة ووزارة الماليةالضمان الحكومي

التشغيل التجاري

3 أبريل 2027

اتفاقية التشغيل 

والصيانة

سيمبكورب صاللة وسيمبكورب صاللة 

للتشغيل والصيانة

15 سنة من تاريخ 8 فبراير 2010

التشغيل التجاري

3 أبريل 2027

سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة اتفاقية الدعم الفني

وسيمبكورب الخليج للتشغيل والصيانة

15 سنة من تاريخ 8 فبراير 2010

التشغيل التجاري

3 أبريل 2027

إس أو إف آي إتش، وإس أو آي إتش إل، اتفاقية المساهمين

وشركة إنماء للطاقة والمياه وبي دي 

سي سي

لغاية تاريخ الطرح أو 17 نوفمبر 2009

تاريخ ممارسة خيار 

اتفاقية توصيل الكهرباء 

أيهما أقرب

يحدد فيما بعد

انضمت بي دي سي سي إلى اتفاقية المساهمين بتاريخ 26 ديسمبر 2011 مالحظة 1:  

من المتوقع أن تستبدل اتفاقية توصيل الكهرباء بالشركة العمانية لنقل الكهرباء في المستقبل القريب. مالحظة 2:  

انضمت بي دي سي سي إلى اتفاقية مؤسسي المشروع في 26 ديسمبر 2011  مالحظة 3:  

تفاصيل المستندات الرئيسية

اتفاقية مؤسسي المشروع

انضمام  2009. ووفقا التفاقية  نوفمبر   23 بتاريخ  القابضة  الكهرباء  المشروع وشركة  بين مؤسسي  المشروع  اتفاقية مؤسسي  أبرمت 

مؤسسي المشروع بتاريخ 26 ديسمبر 2011، أصبحت بي دي سي سي طرفا في اتفاقية مؤسسي المشروع بعد شراء 5% من رأس المال 

المصدر لسيمبكورب صاللة. وتبين اتفاقية مؤسسي المشروع التعهدات والضمانات التي قدمها مؤسسو المشروع لشركة الكهرباء 

التصرف  في  قيود  على  المشروع  مؤسسي  اتفاقية  تحتوي  األسهم.  في  والتصرف  العام  لالكتتاب  وفقا  باإلدراج  المتعلقة  القابضة 

في األسهم وتنص على قيام سيمبكورب بتحويل شركة سيمبكورب صاللة من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة 

عمانية  وطرح 35% من رأس المال المصدر في إصدار عام في سوق مسقط لألوراق المالية. وتنص اتفاقية مؤسسي المشروع على أن 

أو قبل 28 سبتمبر 2013.  تاريخ تأسيس شركة سيمبكورب صاللة أي في  أربع سنوات من  يتم إدراج األسهم في إصدار عام خالل فترة 

وفقًا  أنه  بيد   ،2013 سبتمبر   28 بتاريخ  يكون  قد  والذي  االكتتاب  غلق  تاريخ  بعد  يومًا   15 خالل  في  الطرح  أسهم  إدراج  يتم  أن  المقرر  من 

ذات  )وااللتزامات  المشروع  مؤسسي  اتفاقية  حسب  جسيمة  مخاطرة  يوجد  ال  أنه  اإلدارة  تعتقد  القابضة،  الكهرباء  شركة  إلرشادات 

الصلة بمستندات التمويل وذلك في ضوء فترات السماح المحددة فيها( وذلك في حالة إدراج األسهم بعد تاريخ 28 سبتمبر 2013 بأيام 

قليلة بشرط االلتزام بتاريخ غلق االكتتاب. 

على  لالكتتاب  األسهم  طرح  في  االستمرار  المشروع  مؤسسي  على  االكتتاب  فترة  خالل  األسهم  كل  في  االكتتاب  عدم  حالة  وفي 

أساس سنوي خالل ثالث سنوات أخرى بعد اإلدراج األولي. وسيكون لشركة الكهرباء القابضة خيار شراء الرصيد المتبقي من األسهم 

التي لم تباع بسعر يحسب على أساس معادلة مبينة في اتفاقية مؤسسي المشروع. 

تحتوي اتفاقية مؤسسي المشروع على عدد من التعهدات قدمها مؤسسو المشروع وتشمل على سبيل المثال ال الحصر ضمان أن 

يكون كل رأس المال المصدر لسيمبكورب صاللة من فئة واحدة من األسهم والقيمة االسمية لكل سهم 1 ريـال وااللتزام بالتزامات 

اإلدراج والطرح الواردة في اتفاقية مؤسسي المشروع فيما يتعلق باالكتتاب األولي العام في سيمبكورب صاللة والتصرف في األسهم 

المملوكة في سيمبكورب فقط وفقا التفاقية مؤسسي المشروع. 

اتفاقية شراء الطاقة والمياه 

أبرمت اتفاقية شراء الطاقة والمياه بين الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وسيمبكورب صاللة بتاريخ 23 نوفمبر 2009. وتنص على 

أن تقوم سيمبكورب صاللة بتصميم وتشييد وتشغيل المحطة وتوليد وتوريد الطاقة ومياه التحلية واألسس التي تحصل بموجبها 

سيمبكورب صاللة على رسوم السعة ورسوم الطاقة الكهربائية ورسوم إنتاج المياه ورسوم الوقود.

الفصل الحادي عشر

اإلطار التعاقدي

 ملخص اإلطار التعاقدي

Sembcorp Salalah
SHA

WCAECA

DPC OMSGD MOH

EHC

PWPA NGSA

O&M
Agreement

Project
Founders

Usufruct
Agreements

Technical
Assistance Agt.

Sembcorp Salalah
O&M

Sembcorp Gulf
O&M

Government
GuaranteeShareholders

MOF OPWP MOG

PFA

الجدول أدناه يوضح تفاصيل العقود الرئيسية المتعلقة بالمشروع.

تاريخ االنتهاءالفترةتاريخ النفاذاألطرافوثيقة المشروع
اتفاقية مؤسسي 

المشروع

شركة الكهرباء القابضة، سيمبكورب 

يوتيليتيز، وإس أو إف آي إتش، وإس أو 

آي إتش إل، ومؤسسة عمان لالستثمار 

القابضة وشركة إنماء للطاقة والمياه 

وب يدي سي سي

15 سنة من تاريخ 23 نوفمبر 2009

التشغيل التجاري

3 أبريل 2007

اتفاقية شراء الكهرباء 

والمياه

سيمبكورب صاللة والشركة العمانية 

لشراء الطاقة والمياه

15 سنة من تاريخ 23 نوفمبر 2009

التشغيل التجاري

3 أبريل 2007

اتفاقية بيع الغاز 

الطبيعي

15 سنة من تاريخ 23 نوفمبر 2009 سيمبكورب صاللة وإم أو جي

التشغيل التجاري

3 أبريل 2007

اتفاقية التوصيل 

الكهربائي

25 سنة من تاريخ 23 نوفمبر 2009سيمبكورب صاللة

التشغيل التجاري

22 نوفمبر 2034

سيمبكورب صاللة ومكتب وزير الدولة اتفاقية توصيل المياه

ومحافظ ظفار

25 سنة من تاريخ توقيع لم يتم إبرامها بعد

اتفاقية توصيل المياه

لم يتم إبرامها 

بعد
اتفاقية حق االنتفاع 

الخاصة بالموقع

25 سنة من تاريخ النفاذ، 23 نوفمبر 2009سيمبكورب صاللة ووزارة اإلسكان

رهنا بتمديد إضافي 

لمدة 25 سنة وفقا 

الختيار سيمبكورب 

صاللة

22 نوفمبر 2034 

رهنا بالتمديد
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كما تنص اتفاقية شراء الطاقة والمياه على عدة حاالت للقوة القاهرة قد تعيق سيمبكورب صاللة عن أداء التزاماتها بموجب اتفاقية 

شراء الطاقة والمياه. ويقع عبء إثبات وتأثير حالة القوة القاهرة على سيمبكورب صاللة. وفي حالة ثبوت وقوع حالة قوة قاهرة أو أنها 

ستقع، تكون سيمبكورب صاللة معفية من المسئولية عن أي عجز في أداء التزاماتها بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه وتمدد مدة 

اتفاقية شراء الطاقة والمياه حسب المدة التي أعاقت فيها القوة القاهرة سيمبكورب صاللة عن أداء التزاماتها. ويحق لسيمبكورب 

صاللة الحصول على رسوم السعة خالل مدة القوة القاهرة بمقدار توفر السعة. 

وال يحق لسيمبكورب صاللة إنهاء اتفاقية شراء الطاقة والمياه. وفي حالة مخالفة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بنود اتفاقية 

االتفاقية.  في  عليه  المنصوص  والتعويض  المباشرة  الخسارة  عن  دعوى  إقامة  صاللة  سيمبكورب  على  يتعين  والمياه  الطاقة  شراء 

ويمكن ذلك سيمبكورب صاللة من المطالبة برسوم الطاقة الكهربائية المفقودة، ورسوم إنتاج المياه ورسوم الوقود ورسوم السعة. 

مع مراعاة بعض األحكام المتعلقة باإلنهاء في حالة القوة القاهرة في االتفاقية فان مدة اتفاقية شراء الطاقة والمياه قد بدأت في 

23 نوفمبر 2009 وتنتهي في 3 أبريل 2027 أي بعد خمسة عشر عاما من تاريخ التشغيل التجاري.

اتفاقية بيع الغاز الطبيعي 

تشتري  التي  األحكام  وتتضمن   .2009 نوفمبر   23 بتاريخ  صاللة  وسيمبكورب  والغاز  النفط  وزارة  بين  الطبيعي  الغاز  بيع  اتفاقية  أبرمت 

بموجبها سيمبكورب صاللة الغاز لتشغيل المحطة من وزارة النفط والغاز لمدة 15 عاما. وتنتهي مدة اتفاقية شراء الغاز الطبيعي في 

نفس يوم نهاية اتفاقية شراء الطاقة والمياه. وتمدد مدة اتفاقية شراء الغاز الطبيعي تلقائيا في حالة أي تمديد التفاقية شراء الطاقة 

والمياه. 

ووفقا التفاقية بيع الغاز الطبيعي سيتم توريد الغاز الطبيعي لنقطة تسليم الغاز بالمحطة. وسيمبكورب صاللة ليست ملزمة بأن 

تدفع لوزارة النفط والغاز عن الدفع مقابل أي غاز طبيعي سلم حتى تحصل سيمبكورب صاللة على مبلغ اتفاقية شراء الطاقة والمياه 

من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه )بشرط أن تقدم سيمبكورب صاللة الفواتير للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بصورة 

سليمة وفي الوقت المناسب ولم تمارس الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه حق التسوية بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه 

وقدمت سيمبكورب صاللة إخطارا للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ووزارة النفط والغاز(. وفي حالة حصول سيمبكورب صاللة 

على جزء من مبلغ اتفاقية شراء الطاقة والمياه يتعين عليها أن تدفع نسبة مماثلة من مبلغ الفاتورة الشهرية ويكون الباقي مستحقا 

عند تسلم الجزء غير المدفوع. 

عليه  وتحصل  تحدده  الذي  الطبيعي  للغاز  األقصى  والحد  للتسليم.  مفصل  نظام  المسال  الطبيعي  الغاز  بيع  اتفاقية  تتضمن 

بريطانية.  حرارية  وحدة   95000 بتسليمه  ملزمة  والغاز  النفط  وزارة  تكون  الذي  الطبيعي  الغاز  بيع  اتفاقية  بموجب  صاللة  سيمبكورب 

ويحق لسيمبكورب صاللة حصة صفرية من الغاز ولكن إذا كانت سيمبكورب صاللة ال تحتاج لبعض الغاز بسبب الحد األدنى من الطاقة 

االستيعابية لتصميم المرافق سيكون هناك حد أدنى يومي. ويحق لوزارة النفط والغاز أن تورد، وخارج الحد األدنى واألقصى اليومي، 

وحسب تقديرها الكميات المحددة. وعلى الرغم من عملية التحديد، ال توجد باتفاقية بيع الغاز الطبيعي متطلبات للحد األدنى وبالتالي 

فان سيمبكورب صاللة ليست ملزمة باألخذ أو الدفع. 

لنقطة  النقل  تكاليف  )شامال  البريطانية  الحرارية  للوحدة  دوالر   1.5 يعادل  بما  العماني  بالريـال  الوقود  كل  صاللة  سيمبكورب  تشتري 

تسليم الغاز وكل الضرائب والرسوم(، وعلى الرغم من أن اتفاقية بيع الغاز الطبيعي تنص على أن هذه السعر سيكون " من وقت آلخر 

بان سعر  المياه في عمان." فان ذلك يوحي  الكهرباء وتحلية  توليد  الذي يستخدم في معظم قطاع  الطبيعي  الغاز  معادال لسعر 

العقد يجوز تعديله ولكن ال توجد باتفاقية بيع الغاز الطبيعي أي تفاصيل أخرى. 

ويسمح المكون الخاص برسوم الوقود في دفعيات اتفاقية شراء الطاقة والمياه بسعر للغاز يحسب على أساس استهالك الغاز الذي 

بالدفع فقط  الطبيعي فان سيمبكورب صاللة ملزمة  الغاز  بيع  المياه. ووفقا التفاقية  الكهربائية وإنتاج  الطاقة  لتوليد  يتم تسليمه 

مقابل الغاز الذي تستهلكه فعال لتوليد الطاقة. ووزارة النفط والغاز مسئولة عن توريد الغاز للمحطة بدون انقطاع )إال مرة واحدة في 

السنة لمدة 24 ساعة خالل األشهر من ديسمبر لمارس فقط وانقطاع لمرة واحدة فقط في السنة لمدة 6 ساعات في أي وقت توافق 

عليه سيمبكورب(. 

في حالة عجز وزارة النفط والغاز عن توريد الغاز الطبيعي كامال أو جزئيا ألي سبب )بما في ذلك القوة القاهرة( وقامت سيمبكورب 

بالديزل  المحطة  بها  تعمل  ساعة  كل  عن  الضرر  لسيمبكورب  تدفع  أن  والغاز  النفط  وزارة  على  الديزل  باستخدام  المحطة  بتشغيل 

ويحدد ذلك وفقا للفرق في استهالك وتكلفة الوقود عند التشغيل بالغاز والديزل إذا كانت سيمبكورب صاللة ملزمة نتيجة لعجز وزارة 

وقد وضعت رسوم السعة لتغطية التكلفة الثابتة وتشمل خدمة الدين والعائد على رأس المال، ووضعت رسوم الطاقة الكهربائية 

المتغيرة  التشغيل  تكلفة  لتغطي  المياه  إنتاج  رسوم  ووضعت  الوقود.  تكلفة  باستثناء  للتوليد،  المتغيرة  التشغيل  تكلفة  لتغطية 

للتحلية باستثناء تكلفة الوقود. ورسوم الوقود وفقا للتغير في سعر الغاز بموجب اتفاقية توريد الغاز الطبيعي ويتم استرداده قبل 

حماية  تمت  وقد  العماني  بالريـال  والمياه  الطاقة  شراء  اتفاقية  بموجب  السداد  ويتم  الطبيعي.  الغاز  توريد  اتفاقية  بموجب  السداد 

سيمبكورب صاللة بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه ضد تعديل سعر صرف الريـال العماني /الدوالر األميركي وكذلك من التضخم 

فيما يتعلق بمكون التعرفة الذي يغطي تكاليف التشغيل الثابتة.

وبموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه سيتم تعديل رسوم السعة ورسوم الطاقة الكهربائية ورسوم إنتاج المياه وفقا لسعر صرف 

الثابتة، ورسوم  التشغيل والصيانة  التعديل وفقا للتضخم فيما يتعلق برسوم  العماني/الدوالر األميركي. إضافة لذلك سيتم  الريـال 

الطاقة الكهربائية ورسوم إنتاج المياه.

وتبين اتفاقية شراء الطاقة والمياه عددا من االلتزامات على شركة سيمبكورب صاللة خالل فترة تشغيل المحطة. وعلى سيمبكورب 

صاللة، ضمن أشياء أخرى، أن توفر مجانا لوزارة النفط والغاز الطاقة الكهربائية المطلوبة للتشغيل المتواصل لمرافق استقبال الغاز في 

المحطة. كما يقع على عاتق سيمبكورب صاللة التزام عام بالتصرف بحسن نية ووفقا للمعايير المعقولة للمشغل المتبصر في أداء 

التزاماتها بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه. 

يتعين على سيمبكورب صاللة االحتفاظ بمخزون احتياطي من الديزل كاف للتشغيل لمدة ثالثة أيام على األقل حسب سعة الطاقة 

المضمونة المتفق عليها وسعة المياه المضمونة المتفق عليها، وفي حالة استخدام الديزل وانخفاض المخزون ألقل من هذا المستوى 

يجب على سيمبكورب صاللة البدء في استكمال المخزون خالل 24 ساعة من االستخدام بمعدل سريع وفقا للمقتضيات القانونية 

والممارسات الدولية في قطاع الكهرباء والتحلية. وفي حالة انخفاض ضغط الغاز أو تعطل عمل الغاز على سيمبكورب صاللة التأكد 

من تحول الوحدة فورا من الغاز الطبيعي للديزل. 

ال تحتوي اتفاقية شراء الطاقة والمياه على أحكام حول تكلفة سعر الديزل. وسيتم تعويض سيمبكورب صاللة عن تكلفة التشغيل 

بالديزل بسعر يعادل سعر الغاز بحيث تدفع لها التكلفة اإلضافية للتشغيل بالديزل من قبل وزارة النفط والغاز وفقا لشروط اتفاقية 

توريد الغاز الطبيعي. 

تحتوي اتفاقية شراء الطاقة والمياه على أحكام تتعلق بإعادة تمويل والمشاركة في إعادة تمويل المكاسب بين الشركة العمانية 

التمويل  لشراء الكهرباء والمياه وسيمبكورب صاللة. وتستحق الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه 80% من أي مكاسب من إعادة 

حتى مبلغ 58 مليون ريـال. ويتعين الحصول على موافقة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه قبل إبرام سيمبكورب صاللة أي تدابير 

إلعادة التمويل ويجوز للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه حجب الموافقة إذا رأت أن تدابير التمويل ستقيد قدرة سيمبكورب صاللة 

على تحقيق مكاسب من إعادة التمويل. كما يتعين موافقة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه قبل إبرام إعادة تمويل مؤهل. 

ويجوز دفع حصة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه من مكاسب إعادة التمويل في شكل تخفيض في رسوم السعة في الفترة 

المتبقية من اتفاقية شراء الطاقة والمياه أو، في حالة عدم استطاعة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وسيمبكورب صاللة على 

االتفاق على كيفية تخفيض رسوم السعة، كدفعة واحدة أو مزيج من دفعة واحدة أو تخفيض في رسوم السعة. 

سيمبكورب صاللة مسئولة عن تأمين المرافق للمحطة. إضافة لذلك فهي مسئولة عن كل المخاطر المرتبطة بموقع المحطة وأي 

تكاليف تنظيف تنتج عن األضرار في الساحل أو البحر. 

ومنها  وتطبيقها.  تقديمها  صاللة  سيمبكورب  على  يتعين  التي  المعيارية  والضمانات  التعهدات  والمياه  الطاقة  شراء  اتفاقية  تبين 

تقديم سيمبكورب صاللة تعهدات وضمانات بعدم القيام بأي نشاط آخر غير المصرح به في رخصة التوليد والتحلية. 

تنص اتفاقية شراء الطاقة والمياه على عدة حاالت لمخاطر المشتري والتي تبين التعويض الذي تحصل عليه سيمبكورب صاللة في حالة 

تحقق هذه الحاالت والتي تمنع سيمبكورب صاللة من أداء التزاماتها بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه. ويقع عبء إثبات وجود مخاطر 

المشتري وتأثيرها على سيمبكورب صاللة. وفي حالة وقوع حالة مخاطر المشتري لن تكون سيمبكورب صاللة مسئولة عن عدم األداء 

أو التأخير في األداء ويحق لها الحصول على رسوم السعة خالل الفترة المعنية. وتكون سيمبكورب صاللة ملزمة بتخفيف تأثير مخاطر 

المشتري على التكلفة واإليرادات. وإذا كانت حالة مخاطر المشتري تشكل تغييرا سلبيا جوهريا تتضمن اتفاقية شراء الطاقة والمياه على 

آلية تعديل رسوم السعة، ورسوم الطاقة الكهربائية و/أو رسوم إنتاج المياه أو تعويض سيمبكورب صاللة. وينص نص مماثل على التعديل 

أو التعويض فيما يتعلق بالشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه إذا كانت حالة مخاطر المشتري تشكل تغييرا جوهريا مفيدا. 
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وعلى وزارة اإلسكان أن تمنح سيمبكورب صاللة حق حيازة الموقع واألراضي المؤقتة خالية من أي حقوق تعارض حق االنتفاع والتأكد 

المؤقتة  واألراضي  الموقع  بدون موانع. وعلى سيمبكورب صاللة استخدام  المؤقتة  واألراضي  بالموقع  تمتع سيمبكورب صاللة  من 

فقط ألغراض تصميم وتشييد وحفر وإقامة وتركيب وتشغيل وتمويل وتشغيل وصيانة المحطة وتوليد الكهرباء وإنتاج مياه الشرب 

وكل المسائل الضرورية المتعلقة بتلك األنشطة. 

المقررة  أن يتم ذلك وفقا لألنشطة  االنتفاع بشرط  التنازل عن و/أو رهن حق  االنتفاع  اتفاقية حق  ويحق لسيمبكورب صاللة بموجب 

بموجب اتفاقيتي حق االنتفاع لمصلحة المقرضين بغرض واحد فقط هو تمويل األنشطة المقررة. ويحق لوزارة اإلسكان إنهاء اتفاقيتي 

 )2( شهرا   18 خالل  استبدالها  يتم  ولم  صاللة  سيمبكورب  عليها  حصلت  التي  والتحلية  التوليد  رخصة  إلغاء   )1( حالة  في  االنتفاع  حق 

توقف سيمبكورب صاللة أو أي شخص حولت إليه حقوقها عن القيام باألنشطة المقررة فيما يتعلق بالمشروع واستمرار التوقف لمدة 

سنتين متواصلتين. 

اتفاقيتي حق االنتفاع على سيمبكورب صاللة أن تزيل المحطة في نهاية مدة عمرها وإعادة األرض لما كانت عليه. وعلى  وبموجب 

وردم  الجوفية  والمياه  التربة  تلوث  على  والقضاء  األصول  ونقل  وحفظ  وتحريك  بتفكيك  حسابتها  على  تقوم  أن  صاللة  سيمبكورب 

الحفر وإعادة سطح األرض إلى ما كان عليه. 

اتفاقية الخدمات التعاقدية

أبرمت اتفاقية الخدمات التعاقدية بين سيمبكورب صاللة وجنرال الكتريك بتاريخ 15 ديسمبر 2009. وتتضمن شروط تقديم جنرال الكتريك 

خدمات الصيانة على المدى الطويل فيما يتعلق بتوربينات المحطة الخمس من نوع 6 أف إيه. ويتعين على سيمبكورب صاللة أن تدفع 

لجنرال الكتريك مقابل هذه الخدمات أتعابا طوال مدة االتفاقية وهي 20 سنة. وتدفع األتعاب بصورة ربع سنوية. 

الضمان الحكومي 

أبرمت اتفاقية الضمان الحكومي بين وزارة المالية وسيمبكورب صاللة بتاريخ 23 نوفمبر 2009. ووظيفة الضمان ضمان التزامات الشركة 

العمانية لشراء الطاقة والمياه بالسداد بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه. وفي حالة إخالل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه 

الكتابية من سيمبكورب صاللة.  المطالبة  أيام عمل في عمان بعد  أن تقوم بذلك خالل عشرة  المالية  بالسداد على وزارة  بالتزاماتها 

ويتعلق الضمان الحكومي فقط بالتزامات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بالسداد بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه وال 

يغطي التزامات أي أطراف أخرى في مستندات المشروع. 

التنازع  يتم  إذا لم  الطاقة والمياه مستحقة فقط  اتفاقية شراء  الطاقة والمياه بموجب  العمانية لشراء  التزامات للشركة  أي  وتعتبر 

حوله وفقا التفاقية شراء الطاقة والمياه. وال يجوز تقديم أي مطالبة بموجب الضمان الحكومي حتى يتجاوز مجموع مبلغ المطالبة 

2500000 ريـال. 

ويظل الضمان الحكومي ساريا حتى تتم إعادة تمويل التمويل األولي للمشروع أو سداده بالكامل وأن تحافظ الشركة العمانية لشراء 

الطاقة والمياه على تصنيف فيما يتعلق بالديون غير المضمونة لمدة 730 يوما متصلة. ولكن وبموجب قانون القطاع تظل الشركة 

الطاقة  لشراء  العمانية  للشركة  كاف  تمويل  بتوفير  ملزمة  المالية  وزارة  وتكون  للحكومة  مملوكة  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية 

والمياه لتمكينها من القيام بأنشطتها بموجب قانون القطاع. 

وال يجوز تقديم أي مطالبة بموجب الضمان الحكومي بعد 90 يوما من إنهاء أو انتهاء اتفاقية شراء الطاقة والمياه على الرغم من أن 

المطالبات التي تقدم قبل انتهاء مدة ال 90 يوما تظل سارية وقابلة للتنفيذ بموجب الضمان الحكومي. 

اتفاقية التشغيل والصيانة 

2010. وتتضمن أحكام  بتاريخ 8 فبراير  للتشغيل والصيانة وسيمبكورب صاللة  بين سيمبكورب صاللة  التشغيل والصيانة  اتفاقية  أبرمت 

اتفاقية  وتقضى  المحطة.  وصيانة  بتشغيل  يتعلق  فيما  والصيانة  للتشغيل  صاللة  سيمبكورب  قبل  من  والصيانة  التشغيل  خدمات 

التشغيل والصيانة بقيام سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة بصيانة المحطة حتى 3 أبريل 2027 وهو التاريخ الذي يقع بعد 15 عاما 

من تاريخ التشغيل التجاري. 

النفط والغاز عن تسليم الغاز، بتشغيل المحطة باستخدام الديزل لمدة 3 أشهر متواصلة على وزارة النفط والغاز تعويض سيمبكورب 

صاللة عن أي تكلفة إضافية للتشغيل. 

يحق لسيمبكورب صاللة الحق في رفض الغاز غير المطابق للمواصفات ولها خيار قبول الغاز غير المطابق للمواصفات بخصم في السعر 

)97% من سعر العقد(. وفي حالة قبول سيمبكورب صاللة الغاز غير المطابق للمواصفات تدفع سيمبكورب صاللة سعر العقد وترد وزارة 

النفط والغاز لسيمبكورب صاللة أي خسارة تتحملها بسبب أخذ الغاز غير المطابق مع مراعاة واجب سيمبكورب صاللة في تخفيف الخسارة.

وتعتبر أحكام القوة القاهرة في اتفاقية بيع الغاز الطبيعي التي يحق لسيمبكورب صاللة بموجبها الحصول على تعويض متسقة مع 

نفس األحكام في اتفاقية شراء الطاقة والمياه المذكورة أعاله، وال يحق لوزارة النفط والغاز االدعاء بحالة القوة القاهرة فيما يتعلق 

بالتزاماتها المتعلقة بتوريد الغاز. 

الغاز  بيع  التفاقية  الجسيمة  المخالفة  أو  والغاز  النفط  وزارة  حل  نتيجة  الطبيعي  الغاز  بيع  اتفاقية  إنهاء  صاللة  لسيمبكورب  ويجوز 

الطبيعي من قبل وزارة النفط والغاز على الرغم من الحاجة لتامين مصادر بديلة للوقود. حاالت اإلخالل بالنسبة لسيمبكورب صاللة 

تتم  ال  التي  الجسيمة  والمخالفات  استحقاقها  تاريخ  من  يوما   30 خالل  ريـال   200000 تتجاوز  التي  ديونها  دفع  عن  والعجز  اإلعسار  هي 

معالجتها خالل 30 يوما من اإلخطار. 

اتفاقية توصيل الكهرباء 

أبرمت اتفاقية توصيل الكهرباء بين شركة ظفار للطاقة وسيمبكورب صاللة بتاريخ 23 نوفمبر 2009 . وشركة ظفار للطاقة هي الشركة 

شبكة  وتشغل  للطاقة  ظفار  شركة  وتملك  صاللة.  امتياز  التفاقية  وفقا  االمتياز  منطقة  في  الكهرباء  وتوريد  وتوزيع  لنقل  الوحيدة 

كهرباء صاللة وفقا المتياز لمدة 20 عاما. والمحطة موصلة بشبكة النقل والتوزيع التي تملكها شركة ظفار للطاقة. 

وتبدأ التزامات الطرفين بموجب اتفاقية توصيل الكهرباء من تاريخ النفاذ وتظل سارية لمدة 25 عاما، وإذا احتفظت سيمبكورب صاللة 

برخصة التوليد تظل سارية بعد انتهاء المدة األولية وهي 25 عاما ما لم يقم أي من الطرفين بإنهاء اتفاقية توصيل الكهرباء بإخطار 

مدته ستة أشهر للطرف اآلخر. 

تنص اتفاقية توصيل الكهرباء، ضمن أشياء أخرى، على توصيل المحطة بشبكة النقل مقابل أتعاب التوصيل. عالوة على ذلك، تتضمن 

اتفاقية توصيل الكهرباء الشروط المتعلقة بملكية وتشغيل وسالمة ومسئولية وحقوق كل طرف فيما يتعلق بالتوصيل لشبكة نقل 

الكهرباء . 

اتفاقية توصيل المياه 

توجد اتفاقية توصيل المياه في الجدول أ المرفق باتفاقية شراء الطاقة والمياه وفي انتظار التوقيع عليها من قبل مكتب وزير الدولة 

ومحافظ ظفار وسيمبكورب صاللة. تحكم اتفاقية توصيل المياه توصيل المشروع بشبكة نقل المياه التي يقوم بتشغيلها مكتب 

وحقوق  سالمة  عن  والمسئولية  وتشغيل  بملكية  تتعلق  أحكام  على  المياه  توصيل  اتفاقية  وستحتوي  ظفار.  ومحافظ  الدولة  وزير 

يتأثر نشاط سيمبكورب صاللة  النقل. ولم  المياه لشبكة  بتوصيل  الدولة ومحافظ ظفار فيما يتعلق  سيمبكورب صاللة ومكتب وزير 

بشكل جوهري بعدم التوقيع على اتفاقية نقل المياه حتى تاريخ نشرة اإلصدار هذه. 

وستكون مدة اتفاقية توصيل المياه 25 سنة وتستمر بعدها حتى يتم إنهاءها من قبل أي من الطرفين بإنذار كتابي مدته شهر واحد. 

وبموجب شروط اتفاقية توصيل المياه سيكون لسيمبكورب صاللة حق أن تكون معداتها موصلة بشبكة نقل المياه وتشغيلها خالل 

مدة االتفاقية وسيتعين عليها أن تظل معداتها موصلة بشبكة نقل المياه حتى يتم التصريح بفصلها أو وقف العمل بها وفقا لشروط 

اتفاقية توصيل المياه. ويجب على مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار استخدام أفضل جهوده للحفاظ على المعدات في حالة تمكنها 

من توصيل مياه الشرب بين المعدات وشبكة نقل المياه وتوصيل مياه شرب مقبولة لشبكة نقل المياه في موقع التوصيل.

اتفاقية حق االنتفاع 

أبرمت اتفاقيتا حق االنتفاع بين وزارة اإلسكان وسيمبكورب صاللة بتاريخ 23 نوفمبر 2009. وتشكل اتفاقيتا حق االنتفاع اتفاقيتي تأجير 

األرض بالموقع واألراضي المؤقتة. ومدة اتفاقية حق االنتفاع باألراضي المؤقتة 4 سنوات من تاريخ النفاذ ومدة حق االنتفاع بالموقع 25 

سنة من تاريخ النفاذ. ويجوز تجديد اتفاقية حق االنتفاع بالموقع لمدة 25 سنة أخرى حسب اختيار سيمبكورب صاللة مع مراعاة الزيادة 

في المقابل السنوي بما يعادل بالريـال العماني 500000 دوالر. وعلى سيمبكورب صاللة خالل مدة اتفاقيتي حق االنتفاع دفع إيجار سنوي 

1000 ريـال لوزارة اإلسكان. 
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الفصل الثاني عشر

تكلفة المشروع والتمويل

تكلفة وتمويل المشروع

حققت سيمبكورب صاللة تاريخ التشغيل التجاري في 25 مايو 2012. وقد تم اختبار المحطة وتشغيلها بتكلفة 378 مليون ريـال تقريبا ) 

981 مليون دوالر أميركي(. ويبين الجدول التالي تفاصيل تكلفة المشروع: 

ريـال عمانياالستخدامات
279994685تكلفة التشييد
55058223تكلفة التمويل
14940577تكلفة التطوير

16271374مصاريف رأسمالية أخرى
8041669مخزون أولي

3470767أموال متاحة لسيمبكورب صاللة
377.777.295اإلجمالي
المصادر

500000رأسمال مساهم
94957195قرض من المساهمين

282320100قرض ألجل
377.777.295اإلجمالي

حصص المساهمين 

قدم المساهمون مبدئيا حصصا في المشروع كما يلي: 

ريـال عمانيالمساهم

200000سيمبكورب عمان فيرست انفستمنت هولدنغ

100000سيمبكورب عمان انفستمنت هولدنغ ليمتد

175000إنماء للطاقة والمياه

25000بي دي سي سي 

500000اإلجمالي

قروض المساهمين

بتاريخ 20 نوفمبر 2009 قامت سيمبكورب صاللة ومساهميها في ذلك الوقت والمقرضين بموجب اتفاقية الشروط العامة بإبرام اتفاقية 

دعم المشروع والتي كان يتعين بموجبها على المساهمين تقديم قروض من الدرجة الثانية من حيث السداد كما يلي: 

المبلغ بالريـالعملة القرضالمساهم

37982878دوالر أميركيسيمبكورب عمان فيرست انفستمنت هولدنغ

18991439دوالر أميركيسيمبكورب عمان انفستمنت هولدنغ ليمتد

33235018ريـال عمانيإنماء للطاقة والمياه

4747860ريـال عمانيبي دي سي سي 

94 957195اإلجمالي

بتاريخ 26 ديسمبر 2011 وقعت شركة إنماء للطاقة والمياه اتفاقية تنازل عن األسهم مع بي دي سي سي تنازلت فيها لبي دي سي   )1(

سي عن جزء القرض لسيمبكورب صاللة بمبلغ 4747860 وتم إبرام اتفاقية معدلة تمت إعادة صياغتها لدعم المشروع.

حسب الوارد بالتفصيل في الفصل السابع من هذه النشرة "تفاصيل المساهمات" وافق أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماعهم المنعقد 

بتاريخ 19 يونيو 2013 على تحويل قرض المساهمين ألسهم في سيمبكورب صاللة وبالتالي زيادة رأس المال المصدر لسيمبكورب صاللة 

إلى - 95457195 ريـال عماني اعتبارا من 1 يوليو 2013. 

وبموجب اتفاقية التشغيل والصيانة فان سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة مسئولة عن:

تشغيل وصيانة وإصالح المحطة والجزء من المرافق المشتركة الضرورية للمحطة إنابة عن سيمبكورب صاللة.  	•

توليد الكهرباء وتوريدها للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.  	•

إدارة قطع الغيار واألدوات والمواد، والمواد االستهالكية المطلوبة لتشغيل وصيانة المحطة. 	•

توجيه واإلشراف على الموظفين في المحطة وضمان سالمة المحطة والموظفين والمدعوين للمحطة.  	•

إعداد وتدريب الموارد البشرية.  	•

تحتوى اتفاقية التشغيل والصيانة على حوافز وجزاءات بشروط تجارية بحته مرتبطة باإلنجاز وتحقيق أهداف معينة.

تقديم  في  والصيانة  للتشغيل  صاللة  سيمبكورب  تقصير  عن  ينجم  الذي  الضرر  عن  حصرية  مسئولية  مسئولة  صاللة  سيمبكورب 

الخدمة ودفع األضرار المقطوعة التي يتم حسابها وفقا لشروط اتفاقية التشغيل والصيانة. 

اتفاقية الدعم الفني

 2010 فبراير   8 بتاريخ  والصيانة  للتشغيل  الخليج  وسيمبكورب  والصيانة  للتشغيل  صاللة  سيمبكورب  بين  الفني  الدعم  اتفاقية  إبرام  تم 

تعمل بموجبها سيمبكورب الخليج للصيانة والتشغيل كمستشار فني لسيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة فيما يتعلق بالمشروع. 

يتطلب من سيمبكورب الخليج للتشغيل والصيانة، من بين أشياء أخرى، توفير خدمات الدعم والمشورة لسيمبكورب صاللة للتشغيل 

والصيانة فيما يتعلق بالتشغيل الفني وصيانة المحطة وأن تقدم النصح لسيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة فيما يتعلق بالشئون 

البيئية وأن تساعد سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة في أمور التعيين والتدريب والسالمة والمساعدة في االختبار والتصليح وتقديم 

النصح لسيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة فيما يتعلق بالتأمين والشئون القانونية.

والصيانة  للتشغيل  الخليج  لسيمبكورب  تدفع  أن  والصيانة  للتشغيل  صاللة  سيمبكورب  على  ينبغي  الفني،  الدعم  اتفاقية  بموجب 

التعاقدية األولى بزيادة قدرها 3% في السنة. تنتهي اتفاقية الدعم الفني في  1750000 دوالر أمريكي في السنة  رسوم سنوية قدرها 

نفس تاريخ انتهاء اتفاقية التشغيل والصيانة.

اتفاقية المساهمين 

إنماء  وشركة  هولدنغ  انفستمنت  فيرست  عمان  وسيمبكورب  هولدنغ  أو  بي  آي  عمان  سيمبكورب  بين  المساهمين  اتفاقية  أبرمت 

للطاقة والمياه بتاريخ 17 نوفمبر 2009 . ووفقا التفاقية انضمام التفاقية المساهمين بتاريخ 26 ديسمبر 2011 أصبحت بي دي سي سي طرفا 

في اتفاقية المساهمين بعد شراءها 5% من األسهم المصدرة في رأسمال سيمبكورب صاللة. وتتضمن اتفاقية المساهمين التدابير 

بين المساهمين فيما يتعلق بإدارة سيمبكورب صاللة وعملية اإلصدار. 

تنص اتفاقية المساهمين على أن يطرح المساهمين أسهم اإلصدار في اكتتاب عام بسوق مسقط لألوراق المالية خالل أربع سنوات 

تبدأ من تاريخ تأسيس سيمبكورب صاللة أو بخالف ذلك بيع 35% من األسهم المصدرة في رأسمال سيمبكورب صاللة لشركة الكهرباء 

القابضة وفقا التفاقية مؤسسي المشروع. تنص اتفاقية المساهمين أيضا على شروط تتعلق بالتعيين، وتكوين ونصاب مجلس اإلدارة 

ومتطلبات التصويت. 

تنص اتفاقية المساهمين أنه ال يجوز أن يحصل أي عضو في مجلس اإلدارة على أتعاب من سيمبكورب صاللة أو أي مبالغ عن أي تكاليف، 

ومصاريف أو خسارة يتكبدها في القيام بمهامه والتزاماته كعضو في مجلس اإلدارة إال تلك الواجبة الدفع بموجب أي عقد عمل أو 

خدمات منفصل يبرم بين ذلك العضو وسيمبكورب صاللة.

تنتهي اتفاقية المساهمين بوقوع أي من التالي –	أيهما يقع أواًل )1( تاريخ قبول أسهم العرض للتداول بسوق مسقط لألوراق المالية 

و)2( ممارسة شركة الكهرباء القابضة لخيار شراء أسهم العرض حسب اتفاقية مؤسسي المشروع. 
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تحتفظ سيمبكورب صاللة كما في تاريخ نشرة اإلصدار بكامل احتياطي خدمة الدين نقدا. وتنوي سيمبكورب صاللة العرض على كل 

مساهم مؤسس خيار ترتيب خطاب اعتماد للوفاء بالحد األدنى في حساب احتياطي خدمة الدين. وفي ترتيب أي مساهم مؤسس 

لخطاب االعتماد، سيتم تحويل المبلغ الذي يتم اإلفراج عنه )المستخدم قبل صدور خطاب االعتماد للوفاء بالحد األدنى في حساب 

احتياطي خدمة الدين( للمساهم كقرض من سيمبكورب صاللة على أساس تجاري بحت وفقا للقوانين المرعية. 

الفوائد والتحوط 

الفوائد بموجب اتفاقية التسهيالت التجارية بالدوالر تحمل بمعدل عائم لليبور زائدا الهامش: كما هو مبين في الجدول أدناه:

الهامش )% في السنة(المدة

3.00%قبل تاريخ اإلكمال

2.85%من تاريخ اإلكمال حتى الذكرى السادسة لتاريخ اإلكمال

3.20%من الذكرى السادسة لتاريخ اإلكمال حتى الذكرى العاشرة لتاريخ اإلكمال

3.55%من الذكرى العاشرة لتاريخ اإلكمال حتى الذكرى الثالثة عشر لتاريخ اإلكمال

3.95%من الذكرى الثالثة عشر لتاريخ اإلكمال

قامت سيمبكورب صاللة وفقا لشروط اتفاقية الشروط العامة بتحديد سعر فائدة من خالل اتفاقيات تبادل سعر الفائدة المبرمة مع 

اس ام بي سي كابيتال ماركتس ليمتد بتاريخ 20 نوفمبر 2009، كيه اف دبليو، وآي بي إي اك بنك جي ام بي اتش، بتاريخ 20 نوفمبر 2009 و23 

نوفمبر 2010 وستاندرد تشارترد بنك بتاريخ 24 نوفمبر 2009 و31 مايو 2010 على التوالي ل 95.32% من التسهيالت التجارية بالدوالر األميركي. 

وتحمل الفائدة على التسهيالت التجارية بالريـال بسعر ثابت: كما هو مبين في الجدول أدناه:

الهامش )% في السنة(المدة

8.00%من اإلقفال المالي حتى الذكرى الثالثة لإلقفال المالي

7.00%من الذكرى الثالثة لإلقفال المالي إلى للذكرى الخامسة لإلقفال المالي

4.25%من الذكرى الخامسة لإلقفال المالي للذكرى الثامنة لإلقفال المالي

يتم التأكيد عليه الحقًامن الذكرى الثامنة لإلقفال المالي 

مالحظة 1:  من الذكرى الثامنة لإلقفال المالي يتم االتفاق عليها بين سيمبكورب صاللة والمقرضين التجاريين بالريـال العماني.

الفائدة على التسهيالت من المصدر الصيني يتم تحميلها بسعر عائم لليبور زائدة هامش 3% في السنة. 

جدول السداد 

 30 في  تبدأ  سنوي  نصف  قسطا   29 في  بالكامل  صاللة  لسيمبكورب  التسهيالت  شروط  بموجب  المسحوب  المبلغ  مجموع  يسدد 

النقد المتاح  بآلية دفع  سبتمبر 2012 ويكون القسط األخير في 30 سبتمبر 2026. وكما ذكرنا أعاله فان سيمبكورب صاللة ليست ملزمة 

بموجب مستندات التمويل. 

ويمكن تلخيص جدول السداد المتوقع ألصل المبلغ للقرض ألجل الممنوح لسيمبكورب صاللة كما يلي: 

مستحق كما 

في 30 يونيو 

2013

واجب السداد 

في قسطين 

سنويا 2013

واجب السداد 

خالل السنة 

المالية 2014

واجب السداد 

خالل السنة 

المالية 2016-2015

واجب السداد 

خالل السنة 

المالية 2018-2017

واجب السداد 

خالل السنة 

المالية 2018

71349589016710535319552347094648577616041516267595بالدوالر األميركي

2748386176436898123091562732858629897699198866278بالريـال العماني

دفعت سيمبكورب صاللة كما في تاريخ هذه النشرة كل من أصل المبلغ والفائدة وفقا لوثائق التمويل. 

تعهدات التمويل الرئيسية 

فيما يلي ملخص لتعهدات التمويل الرئيسية: 

التعهدات اإليجابية : تحتوي اتفاقية الشروط العامة على تعهدات عادية إيجابية فيما يتعلق بتدابير التمويل من هذا النوع وتشمل 

واستخدام  المساواة،  قدم  على  والترتيب  والضرائب،  والموافقات،  الشركة،  ووجود  المحطة،  تشغيل  الحصر:  ال  المثال  سبيل  على 

التمويل بالدين 

أبرمت سيمبكورب صاللة اتفاقيات تمويل لغرض تمويل المشروع مع مجموعة من البنوك الدولية والمحلية يبلغ في مجموعة 284 

مليون ريـال تقريبا )737 مليون دوالر أميركي(. وقد تم توثيق كل من هذه االتفاقيات في المستندات الخاصة بها والمبينة أدناه وهي 

تخضع التفاقية الشروط العامة. 

يظهر الجدول أدناه تدابير التمويل الجارية والمستحقة لسيمبكورب صاللة والمبالغ المستحقة كما في 30 يونيو 2013

إجمالي العملةالمقرضوننوع الدين
قاعدة 

التسهيالت 
الجاهزة

إجمالي المبلغ 
المسحوب كما 

في 30 يونيو 
2013

إجمالي 
المستحق 
كما في 30 
يونيو 2013

تدابير تسهيالت 
ممولة

اتفاقية تسهيالت 
تجارية بالدوالر 

بنك كيه اف دبليو جي ام بي اتش، وبنك 
ستاندرد تشارترد، وسوميتومو ميتسوي 

بانكنغ كوربوريشن يوروب ليمتد، وبنك 
مسقط، وكليفورد كابيتال بي تي إي 

ليمتد 

106916112103907700101154146دوالر أميركي

اتفاقية تسهيالت 
تجارية بالريـال 

بنك مسقط، وبنك صحار، والبنك 
الوطني العماني

500000004860000047312100ريـال عماني

بنك اوف شاينا ليمتد، وشاينا اتفاقية تسهيالت 
ديفيلوبمنت بنك كوربوريشن

133279200129812400126372371دوالر أميركي

اتفاقية تسهيالت 
لرأس المال العامل

1500000ريـال عمانيبنك مسقط

تدابير تسهيالت غير 
ممولة

تدابير تسهيالت 
سندات اتفاقية 
توصيل الكهرباء

154080015408001540800دوالر أميركيبنك مسقط

293236112283860900276379417

عدم وجود آلية الدفع من النقد المتاح 

ال تفرض مستندات التمويل أي آلية إجبارية للدفع من النقد المتاح في حسابات سيمبكورب صاللة. هذا الوضع يختلف عن الكثير من 

أو  أرباح  توزيعات  دفع  عدم  عنه  ينتج  مما  المتاح  النقد  بدفع  اإلجباري  الشرط  لهذا  تخضع  والتي  عمان  في  المدرجة  الطاقة  مشاريع 

توزيعات محدودة في الجزء األخير من اتفاقية شراء الطاقة والمياه لشركة المشروع المعنية أو متطلبات إعادة تمويل الدين الحالي 

من أجل السعي إللغاء هذه المتطلب. 

توزيعات  المالية لسيمبكورب صاللة عدم قدرة سيمبكورب صاللة على دفع  الترتيبات  المتاح في  النقد  الدفع من  آلية  ويعني غياب 

أرباح لن تكون مقيدة بنفس الطريقة كما لو كانت توجد آلية للدفع من النقد المتاح. نتيجة لذلك وعلى أساس سعر العرض تتوقع 

سيمبكورب صاللة دفع توزيعات أرباح يفوق متوسط توزيعات سوق مسقط لألوراق المالية على مدى فترة حياة المشروع. لمزيد من 

التفاصيل عن سياسة سيمبكورب صاللة لتوزيعات األرباح أنظر "الفصل السادس عشر- سياسة توزيع األرباح " في هذه النشرة. 

احتياطي خدمة الدين 

يتعين على سيمبكورب صاللة بموجب شروط مستندات التمويل االحتفاظ برصيد نقدي يعادل خدمة الديون لستة أشهر في حساب 

مصرفي منفصل يكون مرهونا لصالح المقرضين. ويحق للمقرضين سحب المبالغ من هذا الحساب في حاالت معينة مثل اإلخالل 

بموجب مستندات التمويل.

والبديل لالحتفاظ باحتياطي خدمة الدين نقدا، لسيمبكورب صاللة خيار الحصول على خطاب اعتماد من مؤسسة ذات جدارة ائتمانية 

فيما يتعلق ببعض أو كل متطلبات احتياطي خدمة الدين. وال يجوز لمقدم خطاب االعتماد المشاركة في حزمة الضمان. 
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رهن على حساب وديعة ثابتة لسيمبكورب سيمبكورب صاللةالعماني9 يونيو 2013رهن حساب
صاللة.

رهن ثابت على كل حقوق وممتلكات سيمبكورب صاللةاإلنجليزي9 فبراير 2010سند ضمان
ومصالح سيمبكورب في الموقع ورهن 

عائم على كل مشاريع وأصول وممتلكات 
وإيرادات سيمبكورب صاللة الحالية 

والمستقبلية.

تنازل عن حسابات سيمبكورب صاللة سيمبكورب صاللةاإلنجليزي20 نوفمبر 2009سند رهن وتنازل
وعقود المشروع ورهن ثابت من الدرجة 

األولى على بعض االستثمارات.

تنازل عن وثائق إعادة التامين الخاصة  سيمبكورب صاللةاإلنجليزي27 يناير 2010سند تنازل
بسيمبكورب صاللة.

سيمبكورب صاللة/الشركة العماني23 نوفمبر 2009اتفاقية مباشرة
العمانية لشراء الطاقة 

والمياه

اتفاقية مباشرة فيما يتعلق باتفاقية شراء 
الطاقة والمياه.

سيمبكورب صاللة/وزارة العماني 23 نوفمبر 2009اتفاقية مباشرة
النفط والغاز

اتفاقية مباشرة فيما يتعلق باتفاقية بيع 
الغاز الطبيعي.

سيمبكورب صاللة/شركة العماني 23 نوفمبر 2009اتفاقية مباشرة
ظفار للطاقة

اتفاقية مباشرة فيما يتعلق باتفاقية 
توصيل الكهرباء.

سيمبكورب صاللة/اس إي بي اإلنجليزي13 يناير 2010اتفاقية مباشرة
سي او 

اتفاقية مباشرة فيما يتعلق بعقد 
الهندسة والمشتريات والتشييد.

 سيمبكورب صاللة/جنرال اإلنجليزي1 مارس 2010اتفاقية مباشرة
إلكتريك

اتفاقية مباشرة فيما يتعلق باتفاقية 
خدمات العقود .

سيمبكورب صاللة/ اإلنجليزي11 فبراير 2010اتفاقية مباشرة
سيمبكورب للتشغيل 

والصيانة

اتفاقية مباشرة فيما يتعلق باتفاقية 
التشغيل والصيانة.

لم يتم إبرامها اتفاقية مباشرة
بعد

سيمبكورب صاللة ومكتب اإلنجليزي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

اتفاقية مباشرة تتعلق باتفاقية توصيل 
المياه.

 

والضوابط،  عميلك"  و"أعرف  الفكرية،  والملكية  بحسابات،  واالحتفاظ  عليها،  واالطالع  بالسجالت  واالحتفاظ  والعائدات،  اإليرادات 

وااللتزام بالقوانين، وإخطار الفحص، وأمن الموقع والتامين. 

التمويل وتشمل على  النوع من  بهذا  يتعلق  العامة على تعهدات عادية سلبية فيما  الشروط  اتفاقية  السلبية: تحتوى  التعهدات 

سبيل المثال ال الحصر: تعديل مستندات المشروع، والتصفية واالندماج، وإبرام اتفاقيات جديدة فيما يتعلق بالمشروع، والتصرفات )غير 

المصرح بها بموجب مستندات التمويل( والمزيد من الديون )غير المصرح به بموجب مستندات التمويل( والرهن السلبي، وتغيير النشاط، 

والحل،  األداء،  واختبار  المنتسبة،  الشركات  مع  والتعامالت  التأسيس،  مستندات  وتعديل  والضمانات،  والقروض  الرأسمالية،  واألصول 

والتصرفات فيما يتعلق بالضمانات الحكومية، والوقف أو التخلي، والحصانة، واستخدام العائد، والعموالت غير القانونية. 

حاالت اإلخالل: تحتوي اتفاقية الشروط العامة على حاالت عادية لإلخالل فيما يتعلق بتدابير التمويل من هذا النوع وتشمل على سبيل 

المثال ال الحصر: عدم السداد،، وعدم االلتزام بمستندات التمويل، ومستندات المشروع، وتقديم بيانات غير صحيحة، وحاالت اإلعسار،  

)أنظر  الدين  خدمة  تغطية  ونسبة  الموافقات،  وإلغاء  المتبادل،  واإلخالل  الحكومي،  والتدخل  والتأخير،  واألحكام،  واإلعسار،  والتنفيذ 

والتنبؤ  الحكومي،  بالضمان  واإلخالل  المشروع،  ضرر  أو  وخسارة  كضمان،  المقدمة  األصول  في  واإلخالل  الجوهري،  الضار  واألثر  أدناه( 

في  والتغيير  التامين،  وعجز  الضمان،  سند  وإخالل  والحصانة،  والتخلي،  الضمان،  سندات  بموجب  المؤجلة  والمبالغ  التمويل،  بنقص 

ضمانات التشغيل والصيانة. 

نسبة تغطية خدمة الدين: أي انخفاض في نسبة تغطية خدمة الدين في أي تاريخ حساب، إلى أقل من نسبة 1:1.05 يعتبر حالة إخالل 

بموجب اتفاقية الشروط العامة. 

في بعض الحاالت الخاصة، عندما يكون باإلمكان معالجة اإلخالل، تسمح اتفاقية الشروط العامة بفترة للمعالجة. كما في تاريخ 

تستوجب  أخرى.  جوهرية  مالية  ترتيبات  أي  أو  التمويل  وثائق  من  إي  بموجب  إخالل  حالة  في  ليست  صاللة  سيمبكورب  النشرة،  هذه 

اتفاقية مؤسسي المشروع أن يتم قيد أسهم العرض خالل أربع سنوات من تاريخ تأسيس سيمبكورب صاللة أي في أو قبل 28 سبتمبر 

2013 ومن ثم فقد تم جدولة قيد األسهم في خالل 15 يومًا بعد تاريخ غلق العرض والمتوقع ان يوافق 28 سبتمبر 2013. مع ذلك، ترى 

اإلدارة أنه ال خطر جوهري حسب اتفاقية مؤسسي المشروع )وما يرتبط بها من التزامات بموجب مستندات التمويل في ضوء فترات 

المعالجة المنصوص عليها( إذا ما تم قيدها في مدة غايتها أيام قليلة بعد تاريخ 28 سبتمبر 2013 بشرط االلتزام بتاريخ غلق العرض. 

حزمة الضمانات 

تم ضمان كل قرض ألجل لصالح المقرضين بحزمة من األسهم واألصول قدمتها سيمبكورب صاللة والمساهمين. وتشمل االتفاقيات 

التالية والتي سجلت كل منها عندما اقتضت الضرورة: 

مستندات 
الضمان

الضمان المقدممقدم الضمانالقانونالتاريخ

رهن من الدرجة األولى على حسابات سيمبكورب صاللةالعماني9 فبراير 2010رهن تجاري
سيمبكورب صاللة، واألصول الملموسة، 

واألصول غير الملموسة، والموافقات، 
وعقود المشروع، واألصول المستقبلية.

اتفاقية بيع 
وشراء 

اتفاقية بيع وشراء تتعلق األصول المضمونة سيمبكورب صاللةالعماني9 فبراير 2010
وفقا للرهن التجاري المذكورة أعاله

رهن من الدرجة األولى على حقوق سيمبكورب صاللةالعماني1 مارس 2010رهن قانوني
سيمبكورب صاللة ومصالحها في اتفاقية 

حق االنتفاع والممتلكات المنقولة وغير 
المنقولة.

اتفاقية ضمان 
على األسهم 

سيمبكورب عمان انفستمنت العماني8 فبراير 2010
هولدنغ ليمتد/ سيمبكورب 

عمان فيرست انفستمنت 
هولدنغ/إنماء للطاقة 

والمياه/ بي دي سي سي

رهن على كل أسهم سيمبكورب صاللة.
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التوقعات في  بأكثر من  التكلفة  وزيادة  الرأسمالية  المصاريف  أو  والصيانة  التشغيل  بزيادة تكلفة  النشاط سلبا  يتأثر  قد 

البداية وقد ال يتم استردادها بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه.

تجعل  وقد  صاللة.  سيمبكورب  سيطرة  خارج  تكون  قد  وقانونية  وفنية  عامة  عوامل  أخرى،  أشياء  ضمن  المحطة،  تشغيل  يشمل 

التغييرات في هذه العوامل تشغيل المحطة أكثر تكلفة مما كان متوقعا وقد يتطلب مصاريف رأسمالية إضافية أو قد يؤدي لخفض 

اإليرادات. عالوة على ذلك، فان تعقيدات التصميم الهندسي والتطبيق أو فشل التقنية أو المعدات قد ينتج عنه تخفيض طاقة المحطة 

أو اإلنتاج و/أو مصاريف رأسمالية أعلى من المتوقع و/أو تكاليف تشغيل وصيانة. 

وقد ال يمكن استرداد رسوم السعة واإلنتاج بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه والتي تم حسابها وتثبيتها لمدة 15 عاما مع مراعاة 

زيادات محددة وزيادة التكلفة بأكثر من المتوقع في البداية. وقد يتأثر المشروع بالتغييرات في هيكل تكلفة التشغيل خالل السنوات 

ال 15 التفاقية شراء الطاقة والمياه ويشمل ذلك أسبابا تتعلق بالتشغيل والصيانة واإلصالح وعمرة المحطة والمعدات، وتوفير الوقود 

االحتياطي ونقل الوقود االحتياطي وااللتزام بالمعايير البيئية، وتأجير األرض ومرافق الخدمات والتامين. 

تعتمد سيمبكورب صاللة على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لشراء السعة وإنتاج المحطة وفقا التفاقية شراء 

الطاقة والمياه

تعتبر الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه العميل الوحيد لسيمبكورب صاللة والمشتري الوحيد لكل الكهرباء والمياه من المحطة. 

وتعتبر دفعيات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه هي المصدر الوحيد إليرادات سيمبكورب صاللة بموجب اتفاقية شراء الطاقة 

والمياه. ويحق لسيمبكورب صاللة الحصول على رسوم السعة من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. وتدفع هذه الرسوم من 

قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بصرف النظر عما إذا كان اإلنتاج الفعلي للمحطة قد تم أم ال. وال يوجد كيان آخر مرخص 

في عمان لشراء سعة المحطة. وإذا توقفت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عن الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية شراء الطاقة 

والمياه فان سيمبكورب صاللة لن تتمكن من بيع سعة المحطة وإنتاجها لمشتر آخر إال بعد تغيير القانون. تعتمد سيمبكورب صاللة 

على الجدارة االئتمانية للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه والدعم المستمر الذي تلقاه من شركة الكهرباء القابضة والحكومة من 

وقت آلخر. وفي حالة تدهور الجدارة االئتمانية للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه و/أو شركة الكهرباء القابضة أو توقفت الحكومة 

عن تقديم الدعم المالي المطلوب للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه قد ال تكون الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها بموجب 

اتفاقية شراء الطاقة والمياه وتضعف قدرتها على الدفع بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه وبالتالي فان إيرادات سيمبكورب صاللة 

في  السهم  سعر  ذلك  ويشمل  صاللة  لسيمبكورب  المالية  والمركز  التشغيل  ونتائج  النشاط  على  ضار  أثر  له  يكون  مما  سلبا  ستتأثر 

السوق. 

حالة  في  ستؤدي  والتي  صاللة  سيمبكورب  إلخالل  والمياه  الطاقة  شراء  اتفاقية  إنهاء  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  للشركة  يحق 

عدم المعالجة )إذا كان يمكن معالجة اإلخالل( خالل مدة المعالجة لنشوء حق اإلنهاء. وفي هذه الحالة ستخسر سيمبكورب صاللة 

المصدر الوحيد لإليرادات. كما يعتمد تمديد اتفاقية شراء الطاقة والمياه عند نهايتها على موافقة الشركة العمانية لشراء الطاقة 

والمياه. وعلى الرغم من أن قطاع الطاقة والمياه ذو أهمية استراتيجية لمحافظة ظفار وعمان كلها قد ال يكون الحال كذلك دائما 

وقد يتغير قطاع الطاقة والمياه في عمان بصورة كبيرة خالل مدة اتفاقية شراء الطاقة والمياه. وتعتمد النظرة على المدى البعيد 

أو عدم  الطاقة والمياه  إنهاء التفاقية شراء  أي  التحلية في محافظة ظفار.  الكهرباء ومياه  الطلب على  للمشروع بشكل كبير على 

تجديدها عند نهاية مدتها أو الفشل في تحقيق اإليرادات المتوقعة بعد إنهاء أو نهاية اتفاقية شراء الطاقة والمياه قد يكون له أثر 

ضار على النشاط ونتائج التشغيل والمركز المالية لسيمبكورب صاللة ويشمل ذلك سعر السهم في السوق. 

تعتبر الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه حاليا المشتري الوحيد لكل الطاقة والمياه المنتجة من المشغلين المرخصين في عمان. 

الكهرباء والمياه  الحكومة سوق  بأال تفتح  الطاقة والمياه حاليا أي منافسة. ولكن ال يوجد ضمان  العمانية لشراء  الشركة  وال تواجه 

للمنافسين أو للسماح لبيع الطاقة والمياه من المشغلين ألشخاص غير الشركة العمانية لشراء الكهرباء والمياه في المستقبل. إضافة 

لذلك ال يوجد ضمان بأال يتغير دور الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في المستقبل. قد يكون إلدخال المنافسة في عمان أو تغيير 

دور الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في القطاع اثر ضار على النشاط ونتائج التشغيل والمركز المالي لسيمبكورب صاللة ويشمل 

ذلك سعر السهم في السوق . 

الفصل الثالث عشر

عوامل المخاطر

بنشاط  المتعلقة  المخاطر  عوامل  بعناية  يدرسوا  أن  المطروحة،  األسهم  في  االستثمار  قبل  المحتملين،  المستثمرين  على  يجب 

الثالث والعشرين  الفصل  المالية في  البيانات  النشرة وتشمل  المعلومات في هذه  أدناه مع كل  الواردة  سيمبكورب صاللة والقطاع 

المسألة  ليست  اليقين  وعدم  المخاطر  وهذه  المطروحة.  باألسهم  المتعلق  االستثمار  قرار  اتخاذ  قبل  النشرة  بهذه  المالية"  "البيانات 

الوحيدة التي تواجهها سيمبكورب صاللة، وقد يكون للمخاطر اإلضافية وعدم اليقين غير المعروف حاليا لسيمبكورب صاللة أو الذي 

تعتبرها سيمبكورب صاللة حاليا غير جوهرية أثر سيئ على أوضاعها المالية أو نجاح نشاطها. فحدوث أي أو عدد من األحداث التالية قد 

يكون له تأثير سلبي جوهري على نشاط سيمبكورب صاللة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها وتجعل سعر السهم ينخفض 

بشكل كبير ويجعل المستثمرين يخسرون كل أو جزءا من استثماراتهم. ما لم يتم ذكر خالف ذلك في عوامل المخاطر المبينة أدناه 

فان سيمبكورب صاللة ليست في وضع يجعلها تحدد أو تقدر المخاطر المالية أو المخاطر األخرى المذكورة في نشرة اإلصدار هذه. 

المخاطر ذات الصلة بالمشروع 

للمحطة تاريخ تشغيل محدود وأن البيانات المالية التاريخية لسيمبكورب صاللة قد ال تكون مؤشرا على التدفقات النقدية 

في المستقبل ونتائج العمليات أو معدالت النمو. 

حققت المحطة تاريخ التشغيل التجاري وبدأت التشغيل التجاري الكامل بتاريخ 25 مايو 2012 وبالتالي فقد عملت المحطة لمدة 14 شهرا 

تقريبا . وبناء عليه فان المستثمرين المحتملين لديهم معلومات محدودة يقيمون بها األداء التشغيلي للمحطة وتوقعاتها الحالية أو 

المستقبلية أو النتائج المالية واألداء. 

يجب النظر لتوقعات النشاط واألداء المالية لسيمبكورب صاللة على ضوء المخاطر وعدم اليقين والمصاريف والصعوبات التي تواجهها 

المشاريع ذات تاريخ التشغيل المحدود ويشمل ذلك تحديات التخطيط والتنبؤات الدقيقة بسبب محدودة البيانات التاريخية األمر الذي 

يعني أن النتائج الماضية لسيمبكورب صاللة ال يمكن االعتماد عليها كمؤشر على األداء في المستقبل. وبالتالي، فان عدم القدرة على 

تحديد ومعاملة المخاطر والصعوبات بنجاح وتطبيق خطة سيمبكورب صاللة بنجاح قد يكون له أثر ضار على النشاط ونتائج العمليات 

والمركز المالي لسيمبكورب صاللة ويشمل ذلك سعر األسهم في السوق. 

النشاط الوحيد لسيمبكورب صاللة هو توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر 

يعني تشغيل محطات الطاقة وتحلية مياه البحر مثل المحطة يعني أن نشاط سيمبكورب صاللة منكشف على مخاطر التشغيل. 

سعة  تكون  وأن  المرافق،  تشغيل  كفاءة  وعدم  المعدات،  وفشل  الماكينات  تعطل  أخرى:  أشياء  عنها  وتنتج  المخاطر  هذه  وتشمل 

المحطة أقل من التوقعات، وانقطاع توريد الوقود الرئيسي والوقود االحتياطي، وزيادة المصاريف أو االنقطاعات بسبب عكرة المياه، 

مثال في فترة الخريف، وانقطاع إمدادات مياه البحر أو نوعيتها، وتعطل نظام النقل، وخسارة الموظفين الرئيسيين، وعدم القدرة على 

االلتزام بالمتطلبات الرقابية، وااللتزامات غير المنظورة نحو الغير، والقوة القاهرة أو الكوارث مثل أعمال الحرب، والصراعات المسلحة، 

والزالزل،  والفيضانات  والبرق،  اإلرهابية،  واألعمال  والمؤامرات،  واإلضرابات،  المدني،  والعصيان  الشغب،  وأعمال  والتمرد،  واالعتصامات 

والتسونامي والسيول، والعواصف واألعاصير، أو الكوارث الطبيعية األخرى أو القضاء والقدر. 

مصدر  وهي  والمياه  الطاقة  شراء  اتفاقية  بموجب  التزاماتها  أداء  من  صاللة  سيمبكورب  للمحطة  التشغيلية  المخاطر  تمنع  وقد 

اإليرادات وفي بعض الحاالت قد يؤدي عدم األداء إلنهاء اتفاقية شراء الطاقة والمياه. عالوة على ذلك فان التعهدات المالية الحالية 

لسيمبكورب صاللة تمنعها من تنويع عملياتها في المستقبل ومن غير المرجح أن تكون سيمبكورب صاللة قادرة على الحصول على 

إيرادات أو تدفقات نقدية إال من خالل اتفاقية شراء الطاقة والمياه. وفي حالة عدم عمل المحطة بنجاح قد يكون لذلك تأثير ضار على 

النشاط ونتائج العمليات والمركز المالي لسيمبكورب صاللة ويشمل ذلك سعر السهم في السوق. 
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تعتمد سيمبكورب صاللة على مرافق نقل الطاقة والمياه التي ال تملكها أو تتحكم فيها وقد يؤدي ذلك لقيود في النقل 

تعتمد سيمبكورب صاللة على مرافق نقل الطاقة التي تملكها وتقوم بتشغيلها وصيانتها شركة ظفار للطاقة ومكتب وزير الدولة 

المحطة  والمياه.  الطاقة  شراء  اتفاقية  بموجب  المحطة  في  المنتجة  الشرب  ومياه  الكهرباء  لتصدير  التوالي  على  ظفار  ومحافظ 

موصلة بمرافق شركة ظفار للطاقة ومكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار في نقاط التوصيل المادي. إذا فشلت شركة ظفار للطاقة 

أو مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار في التوفير لسيمبكورب صاللة التوصيالت المطلوبة أو قاموا بفصل النظام أو إذا فشلت مرافق 

الدولة ومحافظ ظفار في توفير سعة نقل كافية لسيمبكورب صاللة ستجد سيمبكورب صاللة  شركة ظفار للطاقة ومكتب وزير 

قدرتها على تسليم الطاقة أو مياه التحلية مقيدة بشرط أن تكون وحدات محطة سيمبكورب متاحة خالل مدة القطع بدون عطل 

من جانب  سيمبكورب صاللة أو عدم كفايته أو فشله، وفي هذه الحالة ستكون سيمبكورب صاللة مستحقة للحصول على رسوم 

الطاقة للسعات المتاحة ولكن لن تحصل على رسوم إنتاج للنقص في اإلنتاج. وأي قطع كهذا أو عدم كفاية أو فشل في مرافق نقل 

الطاقة والمياه سيكون له أثر ضار كبير على النشاط ونتائج التشغيل والمركز المالي لسيمبكورب صاللة ويشمل ذلك سعر األسهم 

في السوق. 

تعتمد سيمبكورب صاللة على بعض المساهمين والجهات المنتسبة لهم في العمليات وفي تعامالتها مع األطراف ذات 

العالقة

عليها  يسيطر  أخرى  شركات  ومع  مساهميها  مع  العالقة  ذات  األطراف  تعامالت  بعض  على  وتعتمد  صاللة  سيمبكورب  تقوم 

صاللة  سيمبكورب  على  صاللة  سيمبكورب  وتعتمد  والصيانة.  للتشغيل  صاللة  سيمبكورب  المشغلة  الشركة  وتشمل  مساهموها 

للتشغيل والصيانة وهي شركة مملوكة حاليا من بعض مساهميها إلدارة كل نواحي التشغيل والصيانة في المحطة. أي عدم قدرة 

التشغيل  ونتائج  النشاط  أثر ضار كبير على  له  الخدمات سيكون  والصيانة في تقديم هذه  للتشغيل  أو فشل من جانب سيمبكورب 

والمركز المالي لسيمبكورب صاللة ويشمل ذلك سعر األسهم في السوق. 

كما دخلت سيمبكورب صاللة في تعامالت مع بعض األطراف ذات العالقة وقد تستمر في القيام بذلك في المستقبل، أنظر الفصل 

الثامن عشر- معامالت األطراف ذات العالقة والعقود الجوهرية " في هذه النشرة. قد ينشأ تضارب للمصالح بين سيمبكورب صاللة 

والجهات المنتسبة لها مما ينتج عنه إبرام تعامالت بشروط ال تحددها قوى السوق. ولسيمبكورب صاللة بعض السياسات للتعامل مع 

تضارب المصالح وتعتزم االلتزام بالقوانين واللوائح المطبقة فيما يتعلق بمعامالت األطراف ذات العالقة. 

يعتمد تشغيل وصيانة المحطة على أداء أطراف أخرى ذات التزامات تعاقدية 

تعتمد سيمبكورب صاللة على األطراف األخرى في عقودها الرئيسية ويشمل ذلك مستندات المشروع في تشغيل المحطة. اعتمدت 

القانون  في  ومختصين  ومعماريين  ومهندسين،  فرعيين  مقاولين  عدة  من  عقود  على  المحطة  تطوير  في  صاللة  سيمبكورب 

التزاماته  أداء  في  وإخالله  هؤالء  من  أي  إعسار  أو  إفالس  حالة  في  المشروع.  وتطوير  لتمويل  المال  رأس  ومقدمي  مالية  ومؤسسات 

التعاقدية ألي سبب،  التزاماته  التعاقدية أو اعفي من هذه االلتزامات بموجب القوة القاهرة أو حالة مشابهة أو بخالف ذلك لم يؤد 

قد ال تتمكن سيمبكورب صاللة من الحصول على مورد بديل أو مؤجر أو مقرات أو خدمات أو سلع حسب مقتضى الحال بشروط مثل 

. كما أن عجز أي طرف عن األداء وفقًا  الشروط الحالية فيما يتعلق بهذه العقود والموردين والمؤجرين ومقدمي الخدمات والسلع 

لمتطلبات أي عقد رئيسي يؤدي لحالة إخالل أو إنهاء بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه وبالتالي فمثل ذلك التصرف من طرف رئيسي 

سيكون له أثر ضار كبير على النشاط ونتائج التشغيل والمركز المالي لسيمبكورب صاللة ويشمل ذلك سعر األسهم في السوق. 

تخضع عمليات سيمبكورب صاللة للرقابة والترخيص من الحكومة 

مجاالت:  خمس  صاللة  سيمبكورب  نشاط  على  تنطبق  التي  اللوائح  وتغطي  عمان.  في  للرقابة  صاللة  سيمبكورب  عمليات  تخضع 

وجود الشركة، وسلطة وصالحية ممارسة النشاط، وممارسة نشاط توليد الطاقة، ونقل الطاقة والمياه: اللوائح البيئية ولوائح الصحة 

والسالمة. تخضع سيمبكورب صاللة لتشكيلة معقدة من القوانين واللوائح التي تسعى أطراف من القطاع العام والخاص لتطبيقها. 

انتفاع. وهذه  تقوم سيمبكورب صاللة بممارسة نشاط توليد الطاقة وتحلية مياه البحر بموجب عدة رخص، وتصاريح واتفاقيات حق 

الرخص والتصاريح ومتطلبات  تلتزم سيمبكورب صاللة بهذه  إذ لم  أو اإللغاء  أو اإلنهاء  للتعليق،  الرخص والتصاريح واالتفاقيات عرضة 

حق االنتفاع أو في حالة عدم االلتزام بمتطلبات االنبعاثات أو المتطلبات البيئية األخرى وعدم تقديم المعلومات المطلوبة أو في حالة 

إعسارها أو عدم وفائها بالتزامات المصروفات الرأسمالية أو اإلنتاج أو عدم االلتزام بأي شروط للرخص والتصاريح وحقوق االنتفاع. عالوة 

على ذلك فان القوانين واللوائح التي تخضع لها سيمبكورب صاللة تفرض عددا من المتطلبات على تعديل وامتالك وتشغيل المحطة. 

إن سيمبكورب صاللة عرضة للنزاعات مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وسيبكو 3 فيما يتعلق بالضرر المقطوع 

بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه

هذه،  اإلصدار  بنشرة  التنظيمية"  واإلجراءات  التقاضي  	– الشركة  على  عامة  ونظرة  صاللة  سيمبكورب  "وصف  في  جاء  ما  على  عالوة 

اتفاقية  الطاقة والمياه بضرر مقطوع بمبلغ 44 مليون دوالر أميركي من سيمبكورب صاللة بموجب  العمانية لشراء  الشركة  طالبت 

شراء الطاقة والمياه فيما يتعلق بإنجاز مراحل عدة في تواريخ التشييد المبينة في اتفاقية شراء الطاقة والمياه، وتسعى سيمبكورب 

صاللة بدورها للحصول على ضرر مقطوع بمبلغ 99 مليون دوالر أميركي بموجب اتفاقية األعمال عقد الهندسة والشراء واإلنشاءات من 

أس إي بي سي آي آي آي وقامت اس إي بي سي آي آي آي برفع دعوى فرعية ضد سيمبكورب صاللة تطالب فيها بمبالغ إضافية تتعلق 

بأحداث مختلفة منسوبة إلى سيمبكورب صاللة تقدر بحوالي 127 مليون دوالر أميركي. 

تفترض كافة التوقعات بما فيها التوقعات الخاصة بتوزيعات األرباح أن تكون نتيجة التسوية النهائية للنزاعات مع سيبكو 3 والشركة 

العمانية لشراء الطاقة والمياه حيادية بالنسبة لشركة سيمبكورب صاللة )بمعنى أال يكن لها تأثير إيجابي أو سلبي(. أما إذا جاءت نتيجة 

تلك النزاعات )المتوقع انتهاؤها في 2014/2013( على نحو سلبي بالنسبة لشركة سيمبكورب صاللة، فستتأثر قدرة سيمبكورب صاللة على 

توزيعات األرباح )راجع الفصل السادس عشر- سياسة توزيع األرباح( بحيث تخالف ما جاء في التوقعات بشأنها في نشرة اإلصدار أو أن 

تكن في وضع ال يمكنها من توزيع أرباح بصورة مؤقتة، ومن ناحية أخرى، فإنه في حالة انتهاء تلك النزاعات على نحو إيجابي بالنسبة 

لشركة سيمبكورب صاللة، سيتوفر لمجلس اإلدارة القدرة على دراسة دفع توزيعات أرباح خاصة ولمرة واحدة للمساهمين. 

ال يوجد تأكيد بنتيجة محايدة أو إيجابية لهذه النزاعات وأي نتيجة سلبية لهذه النزاعات على سيمبكورب صاللة قد يكون لها أثر ضار 

على النشاط ونتائج التشغيل والمركز المالي لسيمبكورب صاللة ويشمل ذلك سعر السهم في السوق وقدرة سيمبكورب صاللة على 

دفع توزيعات األرباح المتوقعة في هذه النشرة. 

ال تملك سيمبكورب صاللة األرض التي توجد فيها المحطة 

بالموقع  االنتفاع  حق  منحت  االنتفاع  حق  اتفاقيتي  شروط  بموجب  والتي  اإلسكان  وزارة  تملكه  للمحطة  المستخدم  الموقع 

لسيمبكورب صاللة لمدة 25 عاما من تاريخ النفاذ والتي يجوز تجديدها حسب خيار سيمبكورب صاللة لمدة 25 عاما أخرى. إذا أخلت 

سيمبكورب صاللة إخالال جسيما باتفاقية حق االنتفاع، يجوز لوزارة اإلسكان، حسب اختيارها، إنهاء اتفاقية حق االنتفاع مبكرا وإخالء 

سيمبكورب صاللة من الموقع. وسيكون إلنهاء اتفاقية حق االنتفاع أثر ضار على النشاط ونتائج التشغيل والمركز المالي لسيمبكورب 

صاللة ويشمل ذلك سعر السهم في السوق. 

تعتمد قدرة سيمبكورب صاللة على تشغيل المحطة واالستجابة للحاالت غير المتوقعة على وجود الموظفين ذوي المهارة 

ويشمل ذلك الذين توفرهم سيمبكورب للتشغيل والصيانة 

تعتمد سيمبكورب صاللة بدرجة كبيرة على استمرار خدمة موظفيها الرئيسيين، الذين قامت بتعيينهم سيمبكورب صاللة للتشغيل 

والصيانة المسئولة عن تشغيل المحطة. تعتبر معرفتهم بتوليد الطاقة والتحلية ومهاراتهم وخبرتهم عنصر ضروري لنجاح نشاط 

أو  الطاقة والتحلية. خسارة أي موظف أساسي  المؤهلين في كل قطاعات  الموظفين  سيمبكورب صاللة. يوجد طلب مرتفع على 

عدم القدرة على جذب واالحتفاظ وتحفيز إدارات إضافية مؤهلة والموظفين اآلخرين قد يكون له أثر ضار على النشاط ونتائج التشغيل 

والمركز المالي لسيمبكورب صاللة ويشمل ذلك سعر األسهم في السوق. 

كما تواجه سيمبكورب صاللة مخاطر المنافسة في العمالة نظرا لمحدودية العرض من العمالة الماهرة المحلية في محافظة ظفار. 

وتتطلب خطط التعمين التي تطبقها وزارة القوى العاملة من سيمبكورب صاللة تطبيق سياسات لزيادة نسبة القوى العاملة العمانية. 

وتجد الشركات في محافظة ظفار صعوبات في جذب العمالة العمانية الماهرة من المناطق األخرى بالقطر. أي نشاط منافس ينشئ 

محطة أخرى للطاقة والتحلية في المنطقة في المستقبل قد يستهدف توظيف الموظفين العمانيين العاملين بسيمبكورب على 

أساس أنها المواهب المتاحة الجاهزة في المنطقة. 

المؤسسة وضعف  التركيز في  ينتج عنه خسارة في  أي موظف أساسي قد  أو خسارة  اإلدارة  أو  اإلدارة  أي عضو في مجلس  خسارة 

التشغيل أو عدم القدرة على معرفة وتنفيذ المبادرات االستراتيجية مثل التوسع في السعة. حدوث أي حالة كهذه قد يكون له أثر ضار 

على النشاط ونتائج التشغيل والمركز المالي لسيمبكورب صاللة ويشمل ذلك سعر األسهم في السوق. 
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قد يتأثر نشاط سيمبكورب صاللة سلبا في حالة توقف ربط الريـال العماني بالدوالر األميركي 

يظل  العماني  الريـال  فان  هذه  اإلصدار  نشرة  تاريخ  وحتى  العماني.  بالريـال  نتائجها  وتقارير  بحساباتها  صاللة  سيمبكورب  تحتفظ 

مرتبطا بالدوالر األميركي. ولكن ال يوجد ضمان باستمرار ربط الريـال العماني بالدوالر األميركي في المستقبل أو أن الربط الحالي لن يتم 

تعديله بطريقة تؤثر سلبا على سيمبكورب صاللة. أي فك للربط سيكون له أثر ضار كبير على النشاط ونتائج التشغيل والمركز المالي 

لسيمبكورب صاللة ويشمل ذلك سعر األسهم في السوق. 

قد يؤدي التضخم لزيادة تكلفة سيمبكورب صاللة ويؤثر على نتائج عملياتها

التكلفة  في  لزيادة  عرضة  صاللة  سيمبكورب  تكون  وقد   . التضخم  معدالت  بارتفاع  األخيرة  السنوات  في  العماني  االقتصاد  يتسم 

الحالة قد  تزيد. وفي هذه  العامة في عمان ولذلك فان تكلفتها قد  للزيادة في مستويات األسعار  التضخم وهي حساسة  بسبب 

ال تتمكن سيمبكورب صاللة من زيادة أسعارها التي تحصل عليها من منتجاتها وخدماتها بشكل كاف لالحتفاظ بهامش التشغيل. 

وبالتالي فان عودة التضخم لالرتفاع قد يزيد التكلفة ويقلص هامش التشغيل.

التغييرات السلبية في سعر الصرف األجنبي ورسوم الجمارك يؤثر على نشاط سيمبكورب صاللة 

بالعملة  دفعيات  ويتطلب  مستورد  المستقبل  في  التوسع  في  استخدامها  صاللة  سيمبكورب  تنوي  التي  المعدات  من  كبير  جزء 

األجنبية . وتخضع الواردات للوائح والموافقات وتوفر االئتمان بالعمالت األجنبية ورسوم الجمارك. وفي حالة عدم وجود بديل محلي 

الحصول على  لتأخير في  الصرف األجنبي قد يؤدي  أو أسعار  الجمارك  الموافقات والتغيير في رسوم  الحصول على  التأخير في  فان 

المعدات الضرورية وسيكون له تبعات مالية ضارة بسبب حركة السعر مما سيكون له أثر ضار كبير على النشاط ونتائج التشغيل والمركز 

المالي لسيمبكورب صاللة ويشمل ذلك سعر األسهم في السوق. 

الشركات  بمتطلبات  االلتزام  فان خبرتها محدودة في  النشاط كشركة مساهمة مقفلة  تمارس  الن سيمبكورب صاللة 

العامة المدرجة وسيكون الوفاء بهذه االلتزامات باهظا ويستغرق وقتا ويشغل إدارة سيمبكورب صاللة عن األعمال اليومية 

للشركة 

من الناحية التاريخية كانت سيمبكورب صاللة تمارس النشاط كشركة مساهمة مقفلة ولبعض إدارتها التنفيذية العليا خبرة محدودة 

في إدارة الشركات العامة المدرجة وااللتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بالشركات العامة. وبصفة خاصة اإلشراف الرقابي والتزامات 

إعداد التقارير المفروضة على الشركات العامة والتي تتطلب اهتماما خاصا من اإلدارة العليا لسيمبكورب صاللة وقد تلهي اإلدارة عن 

المالي ونتائجها بما في ذلك سعر  أثر ضار على نشاط سيمبكورب صاللة ومركزها  اليومية للشركة مما سيكون له  القيام باألعمال 

السهم في السوق. كما أن التزامات الحكومة والتي تشمل تطوير وتطبيق سياسات مالئمة للحوكمة وكذلك فيما يتعلق بمجلس 

اإلدارة ولجان المجلس ستلقي بعبء إضافي على األعضاء في مجلس إدارة سيمبكورب صاللة.

عالوة على ذلك فان سيمبكورب صاللة كشركة عامة ستتحمل مصاريف قانونية كبيرة ومصاريف في المحاسبة ومصاريف أخرى لم 

تكن تتحملها كشركة خاصة. كما ستتحمل سيمبكورب صاللة المصاريف المرتبطة بمتطلبات تقارير الشركات العامة كما ستتحمل 

تكلفة أكبر في الحصول على أعضاء في مجلس اإلدارة وتامين مسئولية المديرين. وقد يتعين عليها قبول حدود أقل لوثائق التامين 

مجال  في  إضافيين  بموظفين  لالستعانة  تحتاج  قد  صاللة  سيمبكورب  أن  كما  التغطية.  نفس  على  للحصول  أعلى  تكلفة  تحمل  أو 

المحاسبة والمالية وااللتزام لهم خبرات مالئمة في الشركات العامة ومعرفة فنية بالمحاسبة.

المخاطر المتعلقة بعمان 

االستثمار في األوراق المالية في األسواق الناشئة يتضمن درجة أعلى من المخاطر 

االستثمار في األوراق المالية في األسواق الناشئة مثل عمان يتضمن درجة أعلى من المخاطر من االستثمار في األوراق المالية لمصدرين 

في أسواق أكثر تطورا. وتشمل هذه المخاطر على سبيل المثال ال الحصر : عدم االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي، واألعمال 

الخارجية للحرب واالضطرابات المدنية، والتصرفات الحكومية، والتدخل، والتعرفة، والحماية، والدعم، ومصادرة األصول وإلغاء العقود 

والحقوق، والرقابة والضرائب، والتغيرات في القانون، والصعوبات والتأخير في الحصول على التصاريح الجديدة والموافقات لعمليات 

سيمبكورب صاللة أو تجديد الحالية، وعدم االعتمادية فيما يتعلق بملكية العقارات في بعض البلدان حيث تعمل سيمبكورب صاللة 

وعدم القدرة على تحويل األرباح والتوزيعات. 

لمسئولية  عرضة  وستكون  المحطة  تشغيل  أو  تعديل  ذلك  يمنعها  قد  المتطلبات  بهذه  صاللة  سيمبكورب  التزام  عدم  حالة  وفي 

مدنية وجزائية وغرامات والتزام بتنظيف المكان وإعادته لما كان عليه بما ينجم عن ذلك من رهن لضمان هذه االلتزامات، وسيتأثر نشاط 

سيمبكورب صاللة سلبا بأي تغيير في القوانين الحالية وتفسير القوانين الحالية أو سن قوانين جديدة تنطبق على سيمبكورب صاللة. 

التشغيل  ونتائج  النشاط  أثر ضار كبير على  له  االنتفاع سيكون  أو حق  والتصاريح  الرخص  تعليق  أو  إلغاء  أو  والجزاءات  الغرامات  وفرض 

والمركز المالي لسيمبكورب صاللة ويشمل ذلك سعر األسهم في السوق. 

قد ال يكون لسيمبكورب صاللة تأمين كاف لتغطية الخسارة المحتملة 

التامين ضد مخاطر معينة ولكن ونتيجة  التزامات باالحتفاظ بمستوى معين من  تفرض مستندات المشروع على سيمبكورب صاللة 

لبعض مخاطر التشغيل والمخاطر األخرى المالزمة لقطاع توليد الطاقة وتحلية المياه، قد تصبح سيمبكورب صاللة منكشفة على 

التزامات كبيرة قد ال يكون لديها تامين كاف لتغطيتها . وتتضمن عمليات توليد الطاقة وتحلية المياه أنشطة خطرة تشمل الحصول 

على ونقل وشحن الوقود، وتشغيل قطع كبيرة من المعدات المتحركة الدوارة وتسليم الكهرباء ومياه الشرب لنظام النقل. إضافة 

الماكينات،  وتعطل  واالنهيارات  واالنفجارات  الحريق،  ومخاطر  والرياح  واألعاصير  والبرق،  والفيضانات  الزالزل،  مثل  الطبيعية  للمخاطر 

وتوجد مخاطر مالزمة للمشروع قد تحدث نتيجة عدم كفاية العمليات الداخلية، أو عيوب التقنية، أو األخطاء البشرية، أو اإلرهاب، أو 

الحوادث الخارجية غير المعروفة. تعتمد إدارة والتحكم في هذه المخاطر على التدريب والتطوير الكافي للموظفين ووجود إجراءات 

الجودة تعمل على تقليصها ولكنها ال تقضي على إمكانية  بأنظمة تحكم في  تشغيلية وخطط وقائية وبرامج محددة مدعومة 

وقوعها وتأثيرها. 

تحتفظ سيمبكورب صاللة بتامين للمشروع ويشمل مخاطر الممتلكات والماكينات، ومسئولية الطرف الثالث وتامين توقف النشاط 

بمبالغ وخصوم تعتبرها سيمبكورب صاللة كافية. ال يوجد ضمان بأن يكون التامين كافيا أو فعاال في كل الظروف وضد كل المخاطر 

وااللتزامات التي تتعرض لها سيمبكورب صاللة. كما يوجد تغيير في سوق التامين أو زيادة في تكلفة التامين، وال يمكن لسيمبكورب 

صاللة ضمان استمرار التغطية التأمينية بنفس الشروط الحالية وان تتمكن من تحميل أي زيادة في تكلفة التامين على اتفاقية شراء 

الطاقة والمياه من خالل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. وال يوجد ضمان بأن يكون تامين سيمبكورب صاللة كافيا لتعويضها 

عن أي خسارة فعلية تتعرض لها كما ال يوجد ضمان في أن تستمر وثائق تامين سيمبكورب صاللة الحالية بشروط تجارية. عالوة على 

التشغيل  ونتائج  المالي  المركز  على  كبير  سلبي  أثر  له  يكون  قد  كبير  بشكل  النشاط  توقف  مثل  مؤمنة  غير  حاالت  وقوع  فان  ذلك، 

التي  التامين  عائدات  تكون  بان  ضمان  يوجد  ال  صاللة  سيمبكورب  ألصول  الجزئية  أو  الكلية  الخسارة  حالة  وفي  النقدية.  والتدفقات 

تحصل عليها سيمبكورب صاللة كافية للوفاء بديونها. ووقوع حالة ضرر غير مغطاة بالكامل أو جزئيا سيكون لها أثر ضار كبير على 

النشاط ونتائج التشغيل والمركز المالي لسيمبكورب صاللة ويشمل ذلك سعر األسهم في السوق. 

سيمبكورب صاللة منكشفة لمخاطر اإلرهاب والتخريب

تقوم سيمبكورب صاللة بتشغيل أنظمة متطورة ومعقدة للحماية األمنية لحماية موظفيها والعمليات واألصول. واي خرق لألمن 

قد يؤدي لضرر كبير ألصول سيمبكورب صاللة أو إصابة أو فقدان حياة الموظفين . وعلى الرغم من وجود تامين ضد اإلرهاب والتخريب 

فان التكلفة المرتبطة بأي اختراق والخسارة التي تنجم عن ذلك قد تكون غير مؤمنة. وسيكون ألي اختراق كبير لألمن أثر ضار كبير على 

النشاط ونتائج التشغيل والمركز المالي لسيمبكورب صاللة ويشمل ذلك سعر األسهم في السوق. 

تخضع سيمبكورب صاللة للمخاطر المالزمة لتوريد الغاز 

على  المشروع  يعتمد  ولذلك  والغاز.  النفط  وزارة  بتشغيله  وتقوم  تملكه  أنابيب  خط  خالل  من  للمحطة  الطبيعي  الغاز  توريد  يتم 

األنابيب  خط  يتعرض  وقد  كافيا  األمن  يكون  بان  ضمان  يوجد  وال  األنابيب  خط  لتشغيل  الحكومة  بها  تقوم  التي  األمنية  اإلجراءات 

للتخريب والهجمات اإلرهابية. إضافة لذلك فان سيمبكورب صاللة تنكشف لكل مخاطر التشغيل المالزمة لتوريد الغاز وتشمل التسرب 

وانفجار األنبوب واللذين قد يسببان اإلصابة الشخصية والضرر أو دمار الخط ومرافق اإلنتاج والمعدات والبيئة. عالوة على ذلك، فان التأثير 

على البيئة مثل الحوادث قد يؤدي لتأخير كبير وانقطاع في توريد الغاز للمحطة األمر الذي سيكون له أثر ضار كبير على النشاط ونتائج 

التشغيل والمركز المالي لسيمبكورب صاللة ويشمل ذلك سعر األسهم في السوق. 
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قد ال تتمكن سيمبكورب صاللة من الوفاء بسياستها الخاصة بتوزيعات األرباح في المستقبل 

يتم دفع التوزيعات باألخذ في االعتبار كفاية االحتياطيات والسيولة من أجل ضمان عدم تأثر عمليات سيمبكورب صاللة بذلك وكذلك 

على  يحظر  ألجل  القرض  شروط  بموجب  فانه  لذلك  إضافة  التمويل.  بتعهدات  يتعلق  فيما  المعروفة  صاللة  سيمبكورب  التزامات 

سيمبكورب صاللة القيام بتوزيعات أرباح للمساهمين ما لم يتم الدفع من األرباح المحتجزة ) إطفاء الخسائر المتراكمة( وأن تتمكن 

سيمبكورب صاللة من اإلظهار من توقعات التدفقات النقدية للسنة التالية أنها ستكون قادرة على الوفاء بخدمات الدين على أساس 

ربع سنوي في السنة التالية وكذلك االحتفاظ بنسبة تغطية الفوائد وفقا التفاقية التسهيالت السارية. 

أن  كما  توزيعات.  دفع  عدم  سبب،  ألي  وقت  أي  في  المطلق،  تقديره  حسب  اإلدارة،  مجلس  يقرر  وقد  مضمون  غير  التوزيعات  دفع 

سياسة التوزيعات، ستؤثر تأثيرا كبيرا على االحتياطيات النقدية لسيمبكورب صاللة وقد تؤثر سلبا على قدرتها على تمويل المصاريف 

الرأسمالية غير المتوقعة وكذلك القدرة على سداد الفائدة وأصل الدين فيما يتعلق بالقرض ألجل المستحق. ونتيجة لذلك يتعين على 

سيمبكورب صاللة اقتراض أموال إضافية أو جمع أموال بإصدار أسهم والتي قد ال تكون ممكنة بشروط جذابة. 

 

اقتصاد عمان عرضة آلثار سلبية مشابهة لتلك التي تتعرض لها األسواق الناشئة األخرى. على أي حال ال يوجد ضمان بان سوق األوراق 

المالية التي تتضمن مخاطر األسواق الناشئة مثل األسهم لن تتأثر سلبا بأحداث في أماكن أخرى وبصفة خاصة األسواق الناشئة.

لالستيالء عليها من قبل  أي وقت،  أو خالف ذلك عرضة، في  أجنبي  لكيان  أي ممتلكات في عمان سواء كانت مملوكة 

الحكومة، إذا كان ذلك للمصلحة العامة 

أي ممتلكات في عمان سواء كانت مملوكة لكيان أجنبي أو خالف ذلك عرضة، في أي وقت، لالستيالء عليها من قبل الحكومة، إذا كان 

ذلك للمصلحة العامة . يمكن للحكومة أن تستولي على األرض بمرسوم سلطاني أو وفقا ألي سلطة بعد فترة إنذار. 

تقع عمان في منطقة بها مخاوف سياسة وأمنية مستمرة 

واألمنية  السياسية  بالمخاوف  وتتسم  استراتيجية  أهمية  ذات  منطقة  وهي  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  عمان  تقع 

واالضطرابات  السياسي  االستقرار  عدم  من  مسبوق  غير  مستوى  حاليا  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  وتشهد  المستمرة. 

والنزاعات كما يتضح من األحداث األخيرة التي قد تشمل أو ال تشمل عمان بصورة مباشرة ولكن قد يكون لها تأثير على قدرة عمان 

أو نتائج العمليات بما في  التجارة الدولية والتي لها تأثيرات غير مباشرة كبيرة على نشاط المجموعة وأوضاعها المالية  على ممارسة 

ذلك سعر السهم في السوق. 

وتتعرض منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي تقع بها عمان لعدد من المخاطر الجيوسياسية واألمنية واضطرابات مستمرة. 

والبحرين وسوريا اضطرابات خطيرة  واليمن  وليبيا  المنطقة تشمل تونس ومصر  البلدان في  العديد من  2011 شهدت  بداية عام  ومنذ 

وفي بعض الحاالت لعصيان مدني وتدخالت عسكرية أجنبية وتغيير في الحكومات. وحتى تاريخ هذه النشرة فان النزاع ما زال متواصال 

في سوريا. وتوجد مخاوف أمنية تاريخية في وحول فلسطين ولبنان ولهذه النزاعات القدرة على الزيادة في الحجم والحدة في فترة 

قصيرة جدا. وفي السنوات األخيرة كانت هناك حاالت اضطرابات سياسية في ايران وتوتر مستمر بخصوص برنامج ايران النووي والذي 

قد يؤدي لعمل عسكري أجنبي ضد ايران وأعمال انتقامية من جانب ايران. 

ويمكن للمخاطر اإلقليمية أن تؤثر على مزاج المستثمرين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا كلها وسيكون لها تأثير ضار على 

أسعار األسهم في السوق.

المخاطر المتعلقة باألسهم 

ال توجد سوق لألسهم ومن غير المؤكد أن تتطور سوق لتوفير السيولة الكافية للمساهمين 

لم تكن توجد سوق عامة لألسهم قبل الطرح. ال يمكن للمساهم الذي يبيع التنبؤ بما إذا كانت رغبة المستثمرين في سيمبكورب 

الطرح  . وقد يكون سعر  السوق  أو بخالف ذلك ما هي سيولة  المالية  لألوراق  للتداول في سوق  لتطوير سوق نشطة  صاللة ستؤدي 

مؤشرا لألسعار التي ستوجد في السوق المفتوحة بعد اإلصدار. 

بيع األسهم في المستقبل قد يؤثر على سعرها في السوق 

السوق  في  سيباع  اإلصدار(  في  المتاحة  لألسهم  )إضافة  األسهم  من  كبير  عدد  كان  إذا  بما  التنبؤ  صاللة  سيمبكورب  تستطيع  ال 

المفتوحة بعد إنهاء تدابير عدم البيع للمساهمين الذين يرغبون في البيع. أي بيع لكميات كبيرة من األسهم في السوق أو مالحظة 

وجود عمليات البيع هذه قد يؤثر تأثير كبيرا على سعر األسهم في السوق.

قد يتذبذب سعر السهم في السوق نتيجة لعوامل مختلفة 

بعد اإلصدار قد يتعرض سعر األسهم لتذبذب كبير نتيجة التغير في مزاج سوق األسهم بخصوص أسهم أو أوراق مالية مشابهة أو 

استجابة لعوامل وأحداث مختلفة وتشمل التغييرات الرقابية التي تؤثر على عمليات سيمبكورب صاللة والتغييرات في نتائج عملياتها 

السنوية أو نصف السنوية أو تطور نشاطها أو نشاط منافسيها. 

عالوة على ذلك، تشهد أسواق األسهم من وقت آلخر تقلبات حادة في األسعار والتي إضافة لألوضاع االقتصادية والسياسة العامة 

قد تؤثر على سعر األسهم في السوق. ولزيادة العوائد قد يتعين على المستثمرين االحتفاظ باألسهم على المدى الطويل ومن ثم 

ال تكون مناسبة لالستثمار على المدى القصير. وقد تنخفض قيمة األسهم أو ترتفع وقد ال يعكس سعر السهم في السوق القيمة 

الحقيقية لنشاط سيمبكورب صاللة. 
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رسوم السعة 

تدفع رسوم السعة لسيمبكورب صاللة من قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه فيما يتعلق بسعة المحطة المتعاقد عليها 

للطاقة والمياه بصرف النظر عن كمية الطاقة والمياه التي أرسلت بالفعل وتشمل مكون ثابت للتشغيل والصيانة لتغطية، ضمن أشياء 

أخرى، تكاليف التشغيل والصيانة الثابتة والتامين والموظفين وشراء قطع الغيار. ويتم الخصم من دفعيات السعة فقط بالقدر الذي 

التصاريح المخطط له بذلك أو تعمل بسعة مخفضة وفقا لشروط اتفاقية شراء  تكون فيه وحدات المحطة غير متاحة، مع مراعاة 

الطاقة والمياه. 

سعة اإلنتاج 

تدفع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لسيمبكورب صاللة دفعيات فيما يتعلق ببعض التعديالت و/أو التغييرات لتغطية تكاليف 

باستخدام  المتعلقة  البداية  تكلفة  أخرى،  أشياء  ضمن  ذلك  ويشمل  الوقود(  )باستثناء  والتحلية  الكهرباء  لتوليد  المتغيرة  التشغيل 

احتياطي الوقود، وتكلفة التشغيل والصيانة المتعلقة بالمرافق المشتركة وبعض تكاليف التامين والتعديالت والموظفين. 

تدابير التمويل 

لسيمبكورب صاللة التزامات بخدمة بعض تدابير التمويل قبل دفع توزيعات األرباح. ومعظم تكاليف التمويل تم التحوط لها بصورة 

مناسبة مما ساعد سيمبكورب صاللة على الوفاء بالتزاماتها بهذه التدابير. 

المشغل 

مشغل المشروع، وشركة سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة شركة محاصة بين مؤسسي المشروع وسيمبكورب يوتليتيز ومؤسسة 

عمان لالستثمار بموجب اتفاقية لمدة 15 سنة. وتدار سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة محليا وتستفيد من خبرة وإجراءات مؤسسي 

تشغيل  لضمان  صاللة  سيمبكورب  مصالح  مع  مصالحها  تواءم  كما  المنطقة  في  جيدا  تأسيسا  مؤسسة  شركات  وهي  المشروع 

وصيانة المشروع بفعالية وكفاءة. 

الموسمية 

نظرا للطلب المرتفع على الكهرباء في الصيف في عمان من المتوقع الحصول على إيرادات أعلى وأرباح تشغيلية في الربعين الثاني 

والثالث من السنة مقارنة بالربع األول والرابع ألن الصيانة المخطط لها للمحطة تتم في الشتاء بسبب انخفاض الطلب على الكهرباء. 

وبموجب شروط اتفاقية شراء الطاقة والمياه ال يوجد مخطط لقطع الكهرباء في الصيف مما ينتج عنه دفعيات أكبر للسعة خالل 

هذه الفترة. 

الضرر المقطوع 

 .  " التنظيمية  –	التقاضي واإلجراءات  "الفصل العاشر وصف سيمبكورب صاللة ونظرة عامة على الشركة  بالتفصيل في  كما هو وراد 

تقدمت الشركة العمانية لشراء المياه بمطالبة ضد سيمبكورب صاللة، بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه، فيما يتعلق بالتأخير في 

تحقيق العديد من تواريخ مراحل التشييد. كما أقامت سيمبكورب صاللة من جانبها دعوى ضد سيبكو 3 تطالب فيها بأضرار مقطوعة 

بموجب عقد الهندسة والشراء واإلنشاءات. وأقامت سيبكو 3 دعوى فرعية ضد سيمبكورب صاللة والتي رفضتها سيمبكورب صاللة 

ولم تزل ترفضها. 

نتائج العمليات 

وصف للعناصر الرئيسية في بيان الدخل 

اإليرادات: حصلت سيمبكورب صاللة على إيرادات من بيع الكهرباء والمياه للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وفقا التفاقية شراء 

سيمبكورب  بها  تقدم  التي  المبالغ  تحدد  التي  الدفعيات  لحساب  إجراءات  على  والمياه  الطاقة  شراء  اتفاقية  وتنص  والمياه.  الطاقة 

صاللة الفواتير للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه على أساس شهري. وتشمل اإليرادات المبالغ التي يتم الحصول عليها من رسوم 

العادلة  بالقيمة  والمياه  الكهرباء  بيع  من  اإليرادات  وتقاس  الوقود.  ورسوم  المياه  إنتاج  ورسوم  الكهربائية،  الطاقة  ورسوم  السعة، 

للمقابل الذي يتم الحصول عليه أو سيتم الحصول عليه ناقصا العائد والعالوات والخصوم التجارية وحسومات الكمية. ويتم االعتراف 

باإليرادات عندما يتم تسليم الكهرباء والمياه في مقر العميل وهي النقطة الزمنية التي يقبل فيها العميل التسليم وانتقال المخاطر 

والعوائد المرتبطة بامتالكها إلى العميل على أساس شروط اتفاقية شراء الطاقة والمياه.

الفصل الرابع عشر

مناقشات وتحليالت اإلدارة للوضع المالي ونتائج التشغيل

الستة  األشهر  لمدة  صاللة  لسيمبكورب  التاريخية  المالية  والنتائج  العمليات  ونتائج  المالي  للموقف  اإلدارة  وتحليل  مناقشات  تتناول 

المنتهية في 30 يونيو 2012 و30 يونيو 2013 وللسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2010، و2011 و2012. يجب على المستثمرين قراءة المناقشات التالية 

بالتزامن مع البيانات المالية المؤقتة لسيمبكورب صاللة لفترة الست أشهر المنتهية في 30 يونيو 2013 والبيانات المالية الموحدة المدققة 

التقارير  إلعداد  الدولية  للمعايير  وفقا  أعدت  التي  و2010  و2011   2012 ديسمبر   31 في  المنتهية  السنوات  نهاية  في  كما  صاللة  لسيمبكورب 

البيانات  البيانات المالية. وقد تم تدقيق  الثالث والعشرين من هذه النشرة -  المالية والتوضيحات المصاحبة والتي توجد في الفصل 

لسيمبكورب  المدققة  الموحدة  المالية  والبيانات   2013 يونيو   30 في  المنتهية  أشهر  الست  لفترة  صاللة  لسيمبكورب  المؤقتة  المالية 

صاللة كما في نهاية السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2010 و2011 و2012 قد روجعت أو دققت من قبل كيه بي إم جي المدقق المستقل 

لسيمبكورب صاللة. 

وصفا  يتضمن  الذي  صاللة"  سيمبكورب  نشاط  على  عامة  نظرة  العاشر-  "الفصل  وتشمل  النشرة،  هذه  كل  قراءة  المكتتبين  على 

لعمليات سيمبكورب صاللة والفصل " الثالث عشر- عوامل المخاطر" الذي يناقش العوامل التي قد تؤثر على نشاط سيمبكورب صاللة 

ومركزها المالي ونتائج عملياتها وعدم االعتماد فقط على البيانات المالية الواردة في هذا الجزء. 

نظرة عامة 

النشاط األساسي لسيمبكورب صاللة هو تطوير وامتالك وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر تقع بين طاقة ومرباط 

التشغيل  المحطة في مرحلة  إدارية في محافظة ظفار في أقصى جنوب عمان. ظلت  حوالي 50 كيلومترا من صاللة وهي مدينة 

التجاري الكامل منذ 25 مايو 2012 وتنتج سعة طاقة 445 ميجاوات وسعة مياه 15 مليون جالون إمبريـال في تاريخ نشرة اإلصدار. وتورد 

سيمبكورب صاللة 72% من صافي سعة الطاقة و100% من سعة المياه بمحافظة ظفار. وباعتبارها أكبر محطة طاقة ومياه في محافظة 

ظفار وأكثرها توفيرا للطاقة من المتوقع أن تلعب المحطة دورا كبيرا في تلبية الحاجة المتنامية على الطاقة والمياه في المنطقة. 

الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  مع  عاما   15 مدتها  والمياه  الطاقة  لشراء  التفاقية  وفقا  إيراداتها  على  صاللة  سيمبكورب  وتحصل 

والمياه وهي شركة مملوكة للحكومة بصورة كاملة وإن كانت غير مباشرة. وتتضمن شروط اتفاقية شراء الطاقة والمياه على حصول 

الشركة بصورة حصرية على إنتاج المحطة من الطاقة والمياه بعقد طويل األجل على أساس "خذ أو أدفع". 

العوامل الرئيسية التي تؤثر على نتائج سيمبكورب صاللة 

المعلومات  العوامل مبنية على  الكلية لسيمبكورب صاللة. وهذه  النتائج  التي قد تكون مفيدة في فهم  العوامل  فيما يلي بعض 

المتاحة حاليا لإلدارة وقد ال تمثل كل العوامل ذات الصلة بفهم النتائج الحالية والمستقبلية لسيمبكورب صاللة. أنظر "الفصل الثالث 

عشر –	عوامل المخاطر". 

اتفاقية شراء الطاقة والمياه 

كما هو موصوف في "الفصل العاشر- نظرة عامة على عمليات سيمبكورب صاللة" والفصل الحادي عشر- اإلطار التعاقدي" من هذه 

النشرة أبرمت سيمبكورب صاللة اتفاقية طويلة األجل لشراء الطاقة والمياه مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بتاريخ 23 نوفمبر 

2009. وبموجب شروط االتفاقية تحصل سيمبكورب صاللة على رسوم من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه )1(رسوم السعة والتي 

وضعت لتغطية التكاليف الثابتة )وتشمل خدمة الدين والعائد على رأس المال( )2( رسوم الطاقة الكهربائية والتي وضعت لتغطية 

تكاليف التشغيل المتغيرة لتوليد الطاقة )باستثناء تكلفة الوقود( )3( رسوم إنتاج المياه والتي وضعت لتغطية التكلفة المتغيرة لتحلية 

المياه )باستثناء تكلفة الوقود )4( رسوم الوقود وهو سعر الغاز بموجب اتفاقية بيع الغاز الطبيعي. ويتم الدفع بموجب اتفاقية شراء 

الطاقة والمياه بالريـال العماني وتحصل سيمبكورب صاللة على حماية ضد تغير سعر صرف الريـال العماني/الدوالر األميركي وكذلك 

ضد التضخم لمكون التكلفة الذي يغطي تكاليف التشغيل الثابتة.
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تكلفة المبيعات 

تكلفة المبيعات في األشهر الست المنتهية في 30 يونيو 2013 15بلغت مليون ريـال )39 مليون دوالر أميركي(. وساهمت تكلفة الوقود ب 

30% من إجمالي تكلفة المبيعات حسب الوارد في "الفصل الحادي عشر- اإلطار التعاقدي" من هذه النشرة. وساهم اإلهالك ب 37% من 

إجمالي تكلفة المبيعات. والتكلفة األخرى ذات األهمية هي التامين وصيانة توربينات الغاز وتكلفة العمالة. 

المصاريف اإلدارية والعامة 

كانت المصاريف اإلدارية والعامة في األشهر الست المنتهية في 30 يونيو 2013 0.4 مليون ريـال )1 مليون دوالر أميركي(.

دخل آخر

يتكون الدخل اآلخر بصفة رئيسية من التنازل عن الفوائد على قروض المساهمين. تنازل المساهمون عن أي حقوق تدفع كفوائد على 

قروض المساهمين اعتبارا من 29 مارس 2012 إلى 30 يونيون 2012 وفوضوا صاللة سيمبكورب بشطبها.

تكلفة التمويل 

التمويل  تكلفة  تتكون  أميركي(.  دوالر  مليون   35( ريـال  مليون   14 بلغت   2013 يونيو   30 في  المنتهية  الست  األشهر  في  التمويل  تكلفة 

بصفة أساسية من مصاريف الفائدة على تمويل المشروع، والقروض واإلفراج عن تكلفة التمويل المؤجلة. كما تحسنت أرباح الشركة 

بمقدار 16 مليون دوالر بسبب تنازل مساهم عن الفائدة المستحقة على قرض المساهم. توجد المزيد من التفاصيل حول هيكل تمويل 

سيمبكورب صاللة في "الفصل الثاني عشر- تكلفة تمويل المشروع" من هذه النشرة. 

مصاريف ضريبة الدخل 

مصاريف ضريبة الدخل في األشهر الست المنتهية في 30 يونيو 2013 بلغت 1.8 مليون ريـال )4.7 مليون دوالر أميركي(. تتعلق مصاريف 

ضريبة الدخل بصفة حصرية بالتزامات سيمبكورب صاللة للضريبة المؤجلة )صافي أصول الضريبة المؤجلة( التي نشأت بشكل رئيسي 

من الفروق المؤقتة بين الممتلكات، المحطة، والمعدات وخسائر الضريبة. نشأت الفروق المؤقتة بسبب تسريع اإلهالك للضريبة والتنبؤ 

بخسارة ضريبة غير مستخدمة. 

الربح بعد الضريبة للفترة 

نتيجة للعوامل السابق ذكرها فإن أرباح سيمبكورب صاللة بعد الضريبة في األشهر الست المنتهية في 30 يونيو 2013 قد بلغت 1 مليون 

ريـال )205 مليون دوالر(. وكان صافي هامش ربح سيمبكورب صاللة 4.2% لألشهر الست المنتهية في 30 يونيو 2013. 

تحليل بيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012

نظرا لتحقيق تاريخ التشغيل التجاري في 25 مايو 2012 تعتقد اإلدارة أنه ال يمكن عمل مقارنة ذات معنى بين بيانات بيان الدخل لألشهر 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011. وفيما يلي تحليل لبيانات بيان الدخل للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2012:

اإليرادات 

الرسوم  )121 مليون دوالر أميركي(. وكانت أغلبية اإليرادات من  ريـال  المنتهية في 31 ديسمبر 2012 47 مليون  كانت اإليرادات في السنة 

الوقود  برسوم  تتعلق  اإليرادات  لباقي  العظمى  األغلبية  وكانت  اإليرادات.  إجمالي  من   %83 بلغت  والتي  المياه  الطاقة  لسعة  الثابتة 

حسب المبين في "الفصل الحادي عشر- اإلطار التعاقدي" من هذه النشرة. 

تكلفة المبيعات 

الوقود %33  أميركي(. وبلغت تكلفة  ريـال )57 مليون دوالر  2012 22 مليون  31 ديسمبر  المنتهية في  السنة  المبيعات في  كانت تكلفة 

واإلهالك 42% من إجمالي تكلفة المبيعات. وشملت التكلفة األخرى صيانة خدمات العقود والتامين وتكلفة الصيانة.

تكلفة المبيعات: تشمل مشتريات الوقود، وتكلف التشغيل والصيانة، واإلهالك وتكلفة التامين. 

المصاريف اإلدارية والعامة: تتكون المصاريف اإلدارية والعامة بشكل رئيسي من تكلفة الموظفين والمصاريف اإلدارية العامة األخرى. 

بالنواحي  يتعلق  فيما  األخرى  والمصاريف  اإلدارية  المصاريف  في  األكبر  المكون  التاريخية  الناحية  من  الموظفين  مصاريف  وتعتبر 

القانونية والمالية والموارد البشرية وأنظمة المعلومات. 

تكلفة التمويل: تتضمن تكلفة التمويل )1( مصاريف أسعار الفائدة والمبادالت )2( الفائدة على القروض من المساهمين )3( مصاريف 

الفائدة على القروض التي تحمل فائدة واالقتراضات )4( التزامات التخلص من األصول في المستقبل. تورد مصاريف الفائدة والرسوم 

المشابهة في بيان الدخل في الفترة التي يتم تحملها فيها إال بالقدر الذي يتم فيه رسملتها وتعزي مباشرة لالستحواذ والتشييد أو 

إنتاج أصل يستغرق وقتا طويال ليكون جاهزا لالستخدام أو البيع المزمع. 

مصاريف ضريبة الدخل: تتكون مصاريف ضريبة الدخل من الضريبة الجارية والمؤجلة. الضريبة الجارية هي ضريبة الدخل المتوقعة 

وواجبة السداد للسنة باستخدام معدالت الضريبة الموجودة في تاريخ التقارير وأي تعديل على الضريبة واجبة السداد للسنة السابقة. 

والمبلغ  المالية  التقارير  ألغراض  وااللتزامات  األصول  بين  المؤقتة  بالفروق  يتعلق  فيما  بها  المعترف  الضريبة  هي  المؤجلة  الضريبة 

المستخدم ألغراض الضريبة. تخضع سيمبكورب صاللة لضريبة الدخل وفقا لقوانين عمان بمعدل 12% من الدخل الخاضع للضريبة الذي 

يزيد عن 30.000 ريـال. 

يبين الجدول أدناه بيان الدخل للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2010، و2011 و2012 واألشهر الست التي تنتهي في 30 يونيو 2012 و30 يونيو 2013. 

بيان الدخل الشامل )ريـال(
األشهر الست التي تنتهي في 30 يونيوالسنة التي تنتهي في 31 ديسمبر

20102011201220122013

3048977466499381826816731292249-اإليرادات

)13934566()8763715()21959323()2510919(-تكلفة المبيعات

24690615950445217357683)538058(-إجمالي األرباح

)435759()289049()678021()95143()22387(مصاريف إدارية وعامة

6184592دخل آخر

44291524012594921540323106516)22387(الربح قبل الفائدة والضريبة

)13625303()6679335()20709372()1108948(تكلفة التمويل

330322225360689418213)666033()22387(الربح )الخسارة( قبل الضريبة

)2494507()1842961()2400473()195934(-مصاريف ضريبة الدخل

الربح )الخسارة( بعد الضريبة 

للفترة

)22387()861967(9027496931076986706

الجزء الفعال من التغير في 

تحوط القيمة العادلة

)15467164()24528649()2030432()2996401(14031134

إجمالي الربح االشامل 

)الخسارة( للفترة

)15489551()25390616()1127683()2303294(21017840

تحليل بيان الدخل لألشهر الست المنتهية في 30 يونيو 2013 

نظرا لتحقيق تاريخ التشغيل التجاري في 25 مايو 2012، تعتقد اإلدارة أنه ال يمكن عمل مقارنة ذات معنى بين بيانات بيان الدخل لألشهر 

الست المنتهية في 30 يونيو 2013 واألشهر الست المنتهية في 30 يونيو 2012. وفيما يلي تحليل لبيانات بيان الدخل لألشهر الست المنتهية 

في 30 يونيو 2013: 

اإليرادات: 

اإليرادات في األشهر الست المنتهية في 30 يونيو 2013 بلغت 32 مليون ريـال ) 83 مليون دوالر( . أهم سمات اإليرادات لفترة األشهر الست 

هي االعتمادية العالية للمحطة والتي بلغت 99.4% واعتمادية محطة المياه %99.4. 
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السيولة ومصادر رأس المال

مؤسسي  مختلف  من  السداد  في  الثانية  الدرجة  من  والقروض  باألسهم  التمويل  صاللة  لسيمبكورب  للسيولة  الرئيسي  المصدر 

المشروع وتسهيالت الدين. تشمل تسهيالت الدين قرض ألجل قدم أوال من مجموعة دولية من المقرضين التجاريين بمبلغ 753 مليون 

دوالر أميركي )290 مليون ريـال( . سحبت سيمبكورب صاللة مبلغ 733 مليون دوالر أميركي )282 مليون ريـال( من تسهيالت الدين وال 

تتوقع أن تسحب أي مبلغ إضافي. تنشأ متطلبات السيولة لسيمبكورب صاللة بشكل أساس للوفاء بالتزامات خدمة الدين. 

2011م 2012م واألشهر الست المنتهية في 30  يبين الجدول أدناه بيانات مختارة للتدفقات النقدية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2010 

يونيو 2012 و30 يونيو 2013: 

األشهر الست المنتهية في 30 يونيوالسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20102011201220122013بيان التدفقات النقدية )ريـال(

صافي النقد من )المستخدم في( 

أنشطة االستثمار

)44282354()2881353(1554239127306195902795

صافي النقد من )المستخدم في( 

أنشطة االستثمار

)128664164()108073262()55033668()49579542()2355273(

صافي النقد من )المستخدم في( 

أنشطة االستثمار

1202356641118139707422307954370200)5081763(

)1534241(859355347318027521277)52710854(صافي التغير في النقد وشبه النقد

5598050332696494129004412900438860806النقد وشبه النقد في بداية الفترة

32696494129004388608061165028137326565النقد وشبه النقد في نهاية الفترة

المصاريف الرأسمالية 

المستقبل  في  رأسمالية  مصاريف  أي  المحطة.  تشغيل  مرحلة  خالل  المستقبل  في  جوهرية  رأسمالية  مصاريف  أي  اإلدارة  تتوقع  ال 

ستجلب فوائد اقتصادية لتشغيل المحطة. ويتم تحميل تكلفة صيانة المحطة من خالل حساب األرباح والخسائر لسيمبكورب صاللة. 

التعهدات التعاقدية 

يبين الجدول التالي تعهدات سيمبكورب صاللة بالدفع في المستقبل كما في 30 يونيو 2013: 

الدفعيات المستحقة بالفترةالتعهدات التعاقدية )ريـال(

بعد 5 سنوات1-5 سنةأقل من سنةاإلجمالي

1447942585514436825129941769تعهدات تتعلق بعقود

220001000400017000تعهدات تأجير بموجب اتفاقية حق االنتفاع

مخاطر السوق 

مخاطر السوق هي المخاطر التي تتغير في أسعار السوق مثل أسعار الصرف األجنبي أسعار الفائدة وأسعار األسهم وستؤثر على دخل 

سيمبكورب صاللة أو قيمة ممتلكاتها في األدوات المالية. الغاية من إدارة مخاطر السوق هي إدارة والتحكم في االنكشاف لمخاطر 

السوق ضمن حدود مقبولة وفي نفس الوقت تعظيم العائد. 

مخاطر أسعار الفائدة 

مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية في المستقبل بسبب تغير أسعار الفائدة في السوق. ال 

تحسب سيمبكورب صاللة أي سعر ثابت لاللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل حساب األرباح والخسائر وال تخصص أدوات تحوط 

بموجب حساب التحوط بالقيمة العادلة ولذلك فان التغيير في سعر الفائدة كما في 30 يونيو 2013 لن يؤثر على األرباح والخسائر. 

المصاريف اإلدارية والعامة 

كانت المصاريف اإلدارية والعامة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 0.7 مليون ريـال )1.8 مليون دوالر أميركي(.

تكلفة التمويل 

تكلفة التمويل في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 بلغت 21 مليون ريـال )55 مليون دوالر أميركي(. يشمل ذلك مصاريف فائدة على 

في  صاللة  سيمبكورب  تمويل  هيكل  حول  التفاصيل  من  المزيد  توجد  مؤجلة.  تمويل  وتكلفة  المساهمين  وقرض  المشروع،  تمويل 

"الفصل الثاني عشر- تكلفة تمويل المشروع" من هذه النشرة. 

مصاريف ضريبة الدخل 

ريـال )6.2 مليون دوالر أميركي(. تتعلق مصاريف ضريبة  المنتهية في 31 ديسمبر 2012 بلغت 22.4 مليون  مصاريف ضريبة الدخل للسنة 

التي نشأت بشكل رئيسي من  المؤجلة(  المؤجلة )صافي أصول الضريبة  بالتزامات سيمبكورب صاللة للضريبة  الدخل بصفة حصرية 

الفروق المؤقتة بين الممتلكات، والمحطة، والمعدات وخسائر الضريبة. نشأت الفروق المؤقتة بسبب تسريع اإلهالك للضريبة والتنبؤ 

بخسارة ضريبة غير مستخدمة. 

الجزء الفعال في تغيير تحوط القيمة العادلة 

أميركي(.  دوالر  مليون   5( ريـال  مليون   2 ك   2012 ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنة  العادلة  القيمة  تحوط  تغيير  في  الفعال  الجزء  كان 

ويتعلق ذلك بالجزء الفعال من التغيير في تحوط القيمة العادلة لمبادالت سعر الفائدة بالدوالر األميركي لسيمبكورب صاللة. أبرمت 

سيمبكورب صاللة مبادالت سعر فائدة في 2009 للتحوط ل 95.32% من جزء من ديونها بالدوالر األميركي لطرف ثالث مقابل الحركة في 

الدوالر الليبور. توجد المزيد من التفاصيل في " الفصل الثاني عشر- تكلفة المشروع والتمويل" في هذه النشرة

الربح بعد الضريبة للسنة

نتيجة للعوامل التي سبق ذكرها فإن أرباح سيمبكورب صاللة بعد الضريبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 بلغت 0.9 مليون ريـال )2.3 

مليون دوالر أميركي(. كان هامش ربح سيمبكورب صاللة 2% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012. 

المركز المالي 

يبين الجدول التالي بيانات مختارة للمركز المالي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 و2011 و2012 واألشهر الست المنتهية في 30 

يونيو 2012 و30 يونيو 2013: 

بيان المركز المالي )ريـال(
كما في 30 يونيوكما في 31 ديسمبر

2010201120122013

197610082308281373355677386348808261إجمال األصول غير الجارية

9808581193864005168572057789إجمالي األصول الجارية

207418663317667773407363106405891279إجمالي األصول

)17582322()38600162()37472479()12081863(إجمالي حقوق المساهمين

191382940330726966306096681287862224إجمالي االلتزامات غير الجارية

2811758624413286139866587135611377إجمالي االلتزامات الجارية

219500526355140252445963268423473601إجمالي االلتزامات

207418663317667773407363106405891279إجمالي حقوق المساهمين وااللتزامات 
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الفصل الخامس عشر

البيانات المالية المتوقعة

برايس ووترهاوس كوبرز سنغافورة  بالتدقيق عليه مكتب  الذي قام  المالي  النموذج  التوقعات على أساس  أعدت سيمبكورب صاللة 

لصالح سيمبكورب صاللة. يجب قراءة هذا القسم مع المعلومات الواردة في "التطلعات المستقبلية" و"الفصل الثالث عشر- عوامل 

المخاطر" والفصل الرابع عشر- مناقشات وتحليالت اإلدارة للوضع المالي ونتائج التشغيل " والفصل الثالث والعشرين- البيانات المالية". 

معينة.  افتراضات  على  بناءا  افتراضية  رياضية  نتائج  عن  ببساطة  يعبر  المالي  النموذج  تنبؤات.  أو  توقعات  ليست  المالي  النموذج  نتائج 

صمم النموذج المالي كتوقعات مالية وأداة تقييم وليس كنموذج تشغيل وبالتالي ال يسمح بالمقارنة بين النتائج الفعلية والتوقعات 

وال يشتمل على مقارنة بين موازنة قائمة .

يجب عدم اعتبار تضمين المعلومات المالية المتوقعة في هذه النشرة على انه بيان من سيمبكورب صاللة والمساهمين الذين يبيعون 

األسهم، ومدير اإلصدار أو المنسق الدولي ومدير السجل أو أي شخص بأن النتائج المتوقعة سيتم تحقيقها. كما أن السعة الفعلية 

وتوفر السعة ومستويات اإلنتاج، ومعدل الحرارة، وتكاليف التشغيل والصيانة ورأس المال ومعدالت أسعار الفائدة والتضخم ستختلف 

في  فترة  ألي  النقدية  والتدفقات  صاللة  لسيمبكورب  الفعلي  األداء  فان  عليه،  وبناء  القسم.  هذا  ألغراض  المفترضة  من  بالتأكيد 

المستقبل ستكون مختلفة بشكل كبير من التي تظهر في هذا القسم. ونحذر المستثمرين المحتملين بعدم االعتماد غير المبرر على 

األداء أو التدفقات النقدية في المعلومات المستقاة من التوقعات المالية التالية وعليهم القيام بتقييمهم الخاص لنتائج العمليات 

والتدفقات النقدية واألوضاع المالية لسيمبكورب صاللة في المستقبل. 

االفتراضات المستخدمة في استنتاج التوقعات للسنوات الخمس التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018: 

االتفاقيات الهامة

أبرمت سيمبكورب صاللة االتفاقيات الهامة التالية والتي استخدمت للتوصل للبيانات المالية المتوقعة: 

أبرمت اتفاقية شراء الطاقة والمياه بين الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وسيمبكورب صاللة وتتضمن الشروط التي تقوم  	•

سيمبكورب صاللة بموجبها بتوريد الطاقة ومياه التحلية واألسس التي تحصل بموجبها سيمبكورب صاللة على اإليرادات.

النفط  وزارة  من  أولية  كمواد  الطبيعي  الغاز  لشراء  صاللة  وسيمبكورب  والغاز  النفط  وزارة  بين  الطبيعي  الغاز  بيع  اتفاقية  أبرمت  	•

والغاز لمدة 15 سنة.

أبرمت اتفاقية التشغيل والصيانة بين سيمبكورب للتشغيل والصيانة وسيمبكورب صاللة لتوفير خدمات التشغيل والصيانة من  	•

قبل سيمبكورب صاللة فيما يتعلق بتشغيل وصيانة المحطة.

مستندات التمويل التي تتضمن شروط التمويل الذي يتم توفيره لسيمبكورب صاللة. وتشتمل على اتفاقيات التمويل التالية:  	•

اتفاقية تسهيالت تجارية بالدوالر األميركي. 	•

اتفاقية تسهيالت تجارية بالريـال العماني. 	•

اتفاقية تسهيالت من مصدر صيني. 	•

اتفاقية تسهيالت رأس المال العامل.` 	•

افتراضات االقتصاد الكلي 

االفتراضات الرئيسية فيما يتعلق باالقتصاد الكلي التي استخدمتها سيمبكورب صاللة: 

سعر الصرف األجنبي المفترض هو 0.3852 ريـال = 1 دوالر أميركي. الفرق بين معدل التضخم في عمان والواليات المتحدة صفر. 	•

	معدل التضخم لعمان والواليات المتحدة %3. 	•

بتثبيت سعر  النشرة قامت سيمبكورب صاللة  المشروع “من هذه  الثاني عشر- تكلفة وتمويل  الفصل   " بالتفصيل في  وكما موضح 

الفائدة من خالل اتفاقيات مبادالت أسعار الفائدة ل 95.32% من التسهيالت التجارية بالدوالر األميركي. 

مخاطر االئتمان 

مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية لسيمبكورب صاللة في حالة عجز عميل أو طرف في االتفاقية في أداة مالية عن الوفاء 

بالتزاماته التعاقدية وتنشأ بصورة رئيسية من الحسابات المدينة لسيمبكورب صاللة والرصيد النقدي المودع في البنوك. 

الطاقة  لشراء  العمانية  للشركة  كلها  فوترتها  تتم  صاللة  سيمبكورب  مبيعات  فان  والمياه،  الطاقة  شراء  اتفاقية  شروط  وبموجب 

للشركة  االئتماني  التصنيف  بمتابعة  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  مع  االئتمان  مخاطر  صاللة  سيمبكورب  وتدير  والمياه. 

العمانية لشراء الطاقة والمياه. إضافة لذلك بموجب الضمان الحكومي فان وزارة المالية تضمن سداد التزامات الشركة العمانية لشراء 

الطاقة والمياه نحو سيمبكورب صاللة. كما تقوم سيمبكورب صاللة بتحديد مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالودائع في البنوك بالتعامل 

مع بنوك ومؤسسات مالية مرموقة لديها تصنيف ائتماني متين. 

مخاطر العملة 

معظم تعامالت وأرصدة سيمبكورب صاللة أما بالريـال العماني أو الدوالر األميركي. وحيث أن الريـال العماني مرتبط بالدوالر األميركي 

فان األرصدة بالدوالر األميركي ال تمثل مخاطر عملة كبيرة. 

مخاطر السيولة 

متابعة  تتم  الطلب.  عند  المساهمين  من  وقروض  بنكية  تسهيالت  وجود  بضمان  السيولة  مخاطر  بتقييد  صاللة  سيمبكورب  تقوم 

متطلبات السيولة على أساس شهري وتتأكد اإلدارة بوجود سيولة كافية للوفاء بااللتزامات عند تنشأ. 

السياسات المحاسبية الهامة 

الرجوع  يرجى  حساباتها  إعداد  في  صاللة  سيمبكورب  تستخدمها  التي  الهامة  المحاسبية  للسياسات  كامل  وصف  على  للحصول 

لإليضاح 2: أساس إعداد والسياسات المحاسبية الهامة" في البيانات المالية المدققة لسيمبكورب صاللة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2012 والبيانات المالية المدققة لسيمبكورب صاللة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2013.

استخدام التقديرات واألحكام

القيام بأحكام وتقديرات وافتراضات قد تؤثر على تطبيق  المالية  البيانات  المالية وفقا للمعايير الدولية إلعداد  البيانات  يتطلب إعداد 

هذه  من  الفعلية  النتائج  تختلف  قد  والمصاريف.  والدخل  وااللتزامات  لألصول  التقارير  في  الواردة  والمبالغ  المحاسبية  السياسات 

التقديرات. والتقديرات واالفتراضات المتعلقة بها تتم مراجعتها بصورة مستمرة. ويتم االعتراف بمراجعة التقديرات في الفترة التي تم 

فيها التقدير والتعديل وفي أي فترة مستقبلية متأثرة. 
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الفوائد على رأسمال العامل، 

والغرض ألجل، ورسوم خطاب 

االعتماد

)0.03()0.08()0.08()0.02()0.01()0.01(

-----) 2.98(الفوائد على قروض المساهمين

الفوائد الضائعة على قروض 

المساهمين

6.17-----

الدين األول، والفوائد ورسوم 

الوكيل

)19.69()18.75()17.04()15.86()14.86()14.55(

)0.89()0.95()1.01()1.07()1.12()1.30(التكلفة المالية المؤجلة

14.9112.5914.8716.2016.4317.48األرباح قبل الضرائب

ضريبة الدخل )المدفوعة 

والمؤجلة(

)3.78()1.65()1.92()2.07()2.09()2.21(

11.1410.9412.9514.1314.3415.27األرباح بعد الضرائب

التدفقات النقدية

األرباح قبل ضريبة الدخل واإلهالك 

واالستهالك

44.1143.4643.8643.9243.0443.70

)0.09(0.060.06)0.07(0.070.06التغيرات في رأس المال العامل

الفوائد على تسهيالت رأس المال 

العامل

) 0.03() 0.08() 0.08() 0.02() 0.01() 0.01(

------الضرائب

44.1543.4443.7143.9643.0943.60فائض النقد من أنشطة التشغيل

الدين األول –	الفوائد ورسوم 

الوكالة

) 20.46()18.97 ()17.57() 16.10() 15.11() 14.59(

)15.41 ()14.8 ()14.12 ()13.21 ()12.31 ()11.52 (سداد الدين األول

-----) 1.38(الفوائد على قروض المساهمين

-----)94.96 (سداد قروض المساهمين

تحويل إلى حساب احتياطي 

خدمة الدين

)15.02(0.180.330.230.48)1.13(

فائض النقد قبل االستثمار/

التوزيع

)99.19(12.3413.2613.9713.9812.47

الحركة في صافي األضرار 

المقطوعة

)10.17(-----

----)1.16()10.39(إضافة إلى ا ألصول الثابتة

-----94.96األسهم ا لمسحوبة

السحب األولي من تسهيالت رأس 

المال العامل

1.35--)1.35(--

11.1813.2612.6213.9812.47)23.44(فائض النقد من أنشطة االستثمار

)13.46()12.79()12.69()12.50()14.80()1.24(توزيعات األرباح المدفوعة

)0.99(1.19)0.07(0.76)3.62()24.68(صافي التدفقات النقدية

افتراضات التمويل

التعهدات بموجب مستندات التمويل ستستمر طوال فترة التمويل.  	•

تكلفة  	– عشر  الثاني  الفصل  في  لها  ملخص  ويوجد  التمويل  مستندات  في   مبينة  الفائدة  وتكلفة  األساسية  السداد  طريقة  	•

وتمويل المشروع". 

االفتراضات المحاسبية 

معدل الضريبة المفترض 12% من األرباح الخاضعة للضريبة. من المفترض أن 30000 ريـال في السنة معفية من الضريبة عند حساب  	•

األرباح الخاضعة للضريبة. 

عمل احتياطيات ضخمة تبلغ ثلث راس المال بتخصيص 10% من األرباح السنوية )بعد الضرائب( لذلك الحساب. 	•

الدخل  بيانات   .2018 	–  2013 من  للفترة  صاللة  لسيمبكورب  النقدية  والتدفقات  الدخل  وبيان  المتوقعة،  الميزانية  توضح  التالية  الجداول 

والتدفقات النقدية المتوقعة هي للسنوات التقويمية بينما الميزانية المتوقعة هي كما في نهاية كل سنة مالية.

الميزانية )مليون ريـال عماني(
كما في 31 ديسمبر

201320142015201620172018

االلتزامات

95.4695.4695.4695.4695.4695.46رأس المال

1.202.303.595.016.447.97االحتياطي القانوني

8.713.762.912.933.043.32األرباح المحتجزة

259.87248.69236.54223.44209.91195.38الدين األول

---1.351.351.35تسهيالت رأس المال العامل

18.315.444.944.714.564.47المدفوعات

0.440.470.500.530.570.61استبعاد أصول

6.378.029.9412.0114.1016.31التزامات الضرائب المؤجلة

391.71365.49355.23344.09334.08323.52إجمالي االلتزامات

األصول

360.70361.85361.85361.85361.85361.85إجمالي األصول الثابتة

21.0131.8942.6453.4264.1674.88ناقص اإلهالك

339.69329.96319.21308.43297.69286.97صافي األصول الثابتة

0.370.360.350.340.330.32التزام استبعاد أصول

4.084.084.084.084.084.08مخزون الوقود

18.375.675.675.715.745.79المستحقات

15.0214.8414.5114.2813.8014.93حساب احتياطي خدمة الدين

14.1810.5811.3211.2512.4411.43النقد

391.71365.49355.23344.09334.08323.52إجمالي األصول

بيان الدخل

61.6662.1065.7664.5463.5664.71إيرادات التشغيل

0.050.090.090.080.080.09دخل الفوائد

)21.10()20.60()20.70()21.99()18.73()17.60(تكلفة التشغيل

األرباح قبل ضريبة الدخل واإلهالك 

واالستهالك

44.1143.4643.8643.9243.0443.70

)10.72()10.74()10.78()10.76()10.88()11.33(اإلهالك

)0.05()0.05()0.05()0.04()0.04()0.04(استبعاد أصول، وإهالك ومصاريف
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منحنى التوزيعات المفترض بنسبة 9% حسب النموذج األكثر تفاؤال:

التوزيعات )بيسة للسهم(المبلغ )مليون ريـال(التاريخ المتوقع إلعالن التوزيعات

1.2413أكتوبر 2013

7.4578أبريل 2014

7.3577أكتوبر 2014

3.7239أبريل 2015

8.7892أكتوبر 2015

2.8630أبريل 2016

9.83103أكتوبر 2016

2.8630أبريل 2017

9.93104أكتوبر 2017

2.9631أبريل 2018

10.50110أكتوبر 2018

 

 الفصل السادس عشر

سياسة توزيع األرباح

الحق في الحصول على توزيعات األرباح

التي تعلن وتدفع فيما يتعلق بالسنة  تعتبر أسهم اإلصدار في رتبة مساوية لالسهم األخرى فيما يتعلق بالحق في توزيعات األرباح 

في  المساهمين  سجل  تعديل  سيتم  االكتتاب  وبعد  تالية.  أخرى  سنة  وأي   2012 ديسمبر   31 في  المنتهية  صاللة  لسيمبكورب  المالية 

سيمبكورب صاللة الذي تحتفظ به شركة مسقط للمقاصة واإليداع ليشمل المساهمين الجدد ليحصلوا على األرباح المعلنة. 

سياسة توزيعات األرباح 

والنظام  تأسيسها  وعقد  التجارية  الشركات  قانون  يفرضها  التي  للقيود  صاللة  سيمبكورب  بشركة  األرباح  توزيعات  سياسة  تخضع 

األساسي وشروط مستندات التمويل. وفيما يلي موجز لذلك:

بموجب  مؤسسة  شركة  لكل  الضرائب  خصم  بعد  الصافية  الشركة  أرباح  من   %10 اقتطاع  يجب  التجارية،  الشركات  لقانون  وفقا  	•

القانوني ثلث رأسمال الشركة على األقل. ال يجوز توزيع االحتياطي  يبلغ االحتياطي  أن  إلى  العماني، كاحتياطي قانوني  القانون 

التجارية بأن توافق الجمعية العامة السنوية للمساهمين  أرباح. كما يقضي قانون الشركات  القانوني على المساهمين كأنصبة 

على توزيعات األرباح وان تدفع من صافي األرباح أو من االحتياطي االختياري مع مراعاة أحكام المادة 106 من قانون الشركات التجارية. 

بتوصية  أو ترحيلها  المساهمين  القانوني يجوز توزيعها على  التحويل لالحتياطي  أرباح تبقى بعد  أي  للنظام األساسي فان  وفقا  	•

من مجلس اإلدارة. 

المساهمين  على  منه  بالتوزيع  تقوم  مضمون  غير  توزيعات  حساب  صاللة  لسيمبكورب  يكون  التمويل  مستندات  لشروط  وفقا  	•

مبالغ  تحويل  صاللة  لسيمبكورب  يحق  التمويل،  مستندات  بموجب  السداد  الواجبة  المحددة  المبالغ  سداد  وبعد  قيود.  بدون 

خدمة  احتياطي  حساب  تمويل   )2( للتحويل  نتيجة  إخالل  وجود  عدم   )1( بشرط  التشغيل  إيرادات  حساب  من  التوزيعات  لحساب 

ونسبة  التحويل  قبل  للفترة  الدين  خدمة  تغطية  نسبة  تكون  أن   )3( مقبول  ائتماني  بدعم  أو  بالنقد  صاللة  لسيمبكورب  الدين 

تغطية خدمة الدين المتوقعة للفترة بعد التحويل على األقل 1:1.15 و)4( تؤكد سيمبكورب صاللة كتابة أن تتوقع الحصول على 

النقد  التمويل شرطا الستخدام  القادمة. وال تتضمن مستندات  المتوقعة خالل األشهر الست  بالمصروفات  للوفاء  أموال كافية 

المتاح لسداد الدين.

يتأثر  وقد  التشغيل.  ومصاريف  العامل  المال  رأس  ومتطلبات  الدين  سداد  مراعاة  مع  معقولة  توزيعات  بسياسة  العمل  اإلدارة  تقترح 

صاللة،  سيمبكورب  نشاط  آفاق  تشمل  األخرى  العوامل  من  بعدد  سنة  أي  في  عدمه  من  التوزيع  وتحديد  السنوية  التوزيعات  مبلغ 

واألداء المالي ،وتوفر النقد، والتعهدات بموجب مستندات التمويل ومستقبل قطاع الطاقة والمياه. وعلى الرغم من أن اإلدارة تتوقع 

بان ينخفض منحنى التوزيعات خالل النصف الثاني من فترة التمويل التي تبلغ 15 عاما بسبب هيكل جدول السداد بموجب اتفاقيات 

التمويل ومن المتوقع حسب سعر العرض أن يظل العائد من التوزيعات بمعدل تنافسي في السوق. وستتم مراجعة سياسة توزيعات 

األرباح بسيمبكورب صاللة على أساس نصف سنوي من قبل مجلس اإلدارة.

سداد  تاريخ  كل  بعد  يوما  ثالثين  بعد  فقط  صاللة  لسيمبكورب  التابع  التوزيعات  لحساب  التحويل  التمويل  مستندات  بموجب   ويجوز 

) في نهاية مارس وسبتمبر(. ولذلك تقترح اإلدارة أن تدفع أي توزيعات في شهري أبريل وأكتوبر. وتعتبر أي توزيعات في أكتوبر توزيعات 

مؤقتة على أساس البيانات المالية المدققة لسيمبكورب صاللة لتلك السنة المالية. وتعتبر أي توزيعات تدفع في إبريل توزيعات نهائية 

بعد األخذ في االعتبار التوزيعات المؤقتة التي دفعت على أساس البيانات المالية اإللزامية للسنة السابقة. وستطلب اإلدارة من مجلس 

اإلدارة الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية بعد االكتتاب بدفع توزيعات وفقا لضوابط الهيئة العامة لسوق المال في هذا 

الصدد.

على  بناء  سنوات  خمس  في  لمساهميها  صاللة  سيمبكورب  ستدفعها  التي  األرباح  توزيعات  تقديرات  توقعات  التالي  الجدول  يظهر 



94

شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع )قيد التحويل(

95

عقد صيانة طويل األجل مع جنرال إلكتريك مصنع وحدة التوربينات الغازية بالمحطة للصيانة المجدولة لهذه الوحدات. وبالتالي  	•

فان المشروع يستفيد من تعاون الجهة المصنعة للتوربينات الغازية ومسئوليتها عن الصيانة المستمرة للماكينات ولها مصلحة 

في المشروع. 

زيادة الطاقة والسماح بانقطاع الطاقة لتمديد عمر المحطة 

تعاني محطات المياه والطاقة بصفة عامة من تدهور قدرتها على إنتاج الكهرباء ومياه التحلية بمرور الزمن إال أن سيمبكورب صاللة 

على  الزيادة  أن  تعتقد  اإلدارة  ميجاوات.   445 قدرها  البالغ  عليها  المتعاقد  بالسعة  مقارنة  ميجاوات   489 قدرها  مختبرة  سعة  لديها 

الطاقة الفعلية بأكثر من السعة المتعاقد عليها للمحطة ستكون أكثر من كافية لتعويض التدهور في المحطة خالل مدة اتفاقية 

شراء الطاقة والمياه. 

لدى سيمبكورب صاللة أيضا فترة كافية النقطاع الطاعة بنسبة 15% لتسعة أشهر من السنة وهي أعلى من المستويات السائدة في 

القطاع في اإلقليم. تعتقد اإلدارة أن فترة االنقطاع هذه ستساعد المحطة على تمديد عمرها أكثر من المحطات التي تكون فترة 

االنقطاع فيها أقل.

تخفيف المخاطر المتعلقة بتوريد الوقود 

بموجب اتفاقية بيع الغاز الطبيعي ،وزارة النفط والغاز مسئولة عن توفير وتسليم الغاز الطبيعي الذي تحتاج إليه المحطة. كل الغاز 

الذي توفره وزارة النفط والغاز للمحطة يجب أن يستوفي الحد األدنى من معايير الجدوى، وفي حالة عدم توفر الغاز الطبيعي ولم 

الديزل  الوقود االحتياطي وهو  المحطة باستخدام  المحطة وجرى تشغيل  بالتزاماتها فيما يتعلق بتشغيل  تخل سيمبكورب صاللة 

ورسوم  والغاز  النفط  وزارة  من  الديزل،  استخدام  عن  ،الناجمة  التكلفة  في  للزيادة  مقابل  على  الحصول  صاللة  سيمبكورب  تستحق 

السعة من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. أي زيادة في سعر الغاز من قبل وزارة النفط والغاز يتم تمريرها مباشرة إلى اتفاقية 

شراء الكهرباء والمياه ومن ثم فان المحطة تكون قد خففت من المخاطر المالزمة لتوريد الغاز ونوعية الغاز وسعر الغاز. 

الخبرة الكبيرة للشركات الراعية للمشروع

تستفيد سيمبكورب صاللة من الخبرة الكبيرة للشركات الراعية للمشروع في مجال الطاقة والمياه . فسيمبكورب يوتليتيز مجموعة 

رائدة في مجال الطاقة والمياه ولها سجل حافل في تحديد والحصول على وتمويل وتنفيذ مشاريع الطاقة والمياه ولها عدد من 

العالقات طويلة األمد والشراكات االستراتيجية مع عمالء دوليين. ومؤسسة عمان لالستثمار شركة ملكية خاصة لها خبرة كبيرة في 

االستثمار في المنطقة ومحفظة استثمار متنوعة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والبناء والصناعة في عمان. 

كما أن سيمبكورب صاللة طرف في اتفاقية خدمات فنية مع سيمبكورب الخليج للتشغيل والصيانة ليمتد وهي شركة تابعة بالكامل 

لسيمبكورب يوتليتيز. وتمكن هذه التدابير سيمبكورب صاللة، إذا اقتضت الضرورة، االعتماد على الخبرة الفنية لسيمبكورب يوتليتيز في 

تشغيل وصيانة المحطة. 

الموظفون ذوي الخبرة والمهارة 

تستفيد سيمبكورب صاللة من موظفين ذوي تدريب جيد وخبرة لهم خبرة إدارية واسعة ومعرفة مما يتيح المشاركة في المعرفة 

المتراكمة عبر عقود من الخبرة. 

فرص نمو اإليرادات في المستقبل 

لدى سيمبكورب صاللة فرصتان رئيسيتان لزيادة اإليرادات:

توسعة المرافق القائمة لزيادة سعة تحلية المياه، و 	•

بيع سعة الكهرباء الزائدة حاليا 	•

فيما يتعلق باألولى، تملك سيمبكورب صاللة حاليا حق انتفاع باألراضي الزائدة التي يمكن استغالها مستقبال ألغراض التوسع في طاقة 

التحلية بـ 5 مليون جالون إمبراطوري في اليوم. على الرغم من أن مثل هذا التوسع يتطلب تطوير مشروع جديد وبالتالي ترتيبات تمويل 

جديدة، تعتقد اإلدارة بأن سيمبكورب صاللة تملك التوصيالت الضرورية والخبرة فيما يتعلق بالمحطة فان أي توسع في طاقة التحلية 

سياسة  أن  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  أفادت  وقد  الحجم.  وفورات  من  باالستفادة  بفعالية  يكتمل  أن  يمكن  بالمحطة 

المياه الجوفية لحاالت الطوارئ. ويوحي  العادية واالحتفاظ بموارد  المياه الجوفية في الظروف  الحكومة تهدف لتقليص استخدام 

ذلك بالحاجة لسعة إضافية من مياه التحلية في محافظة ظفار في المستقبل القريب. 

الفصل السابع عشر

تبريرات التقييم والتسعير

نظرة عامة 

مواطن قوة سيمبكورب صاللة التي تعتبر أساسا للتقييم هي: 

توقعات قوية بالتدفقات النقدية 

المحطة.  تنتجها  التي  والمياه  الطاقة  لسعة  رسوم  على  الحصول  والمياه،  الطاقة  شراء  اتفاقية  بموجب  صاللة،  لسيمبكورب  يحق 

المياه( للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أم  الثابتة سواء أرسل اإلنتاج الفعلي للمحطة )الطاقة و/أو  وستدفع هذه الدفعيات 

ال، وتشكل  90% تقريبا من اإليرادات السنوية لسيمبكورب صاللة. إضافة لذلك تدفع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه رسوم إنتاج 

متغيرة للطاقة والمياه التي توفرها المحطة. 

إطار تعاقدي جيد

يستفيد المشروع من إطار تعاقدي جيد وهو واحد من 12 مشروعا مستقال إلنتاج الطاقة والمياه متعاقدة مع الشركة العمانية لشراء 

الطاقة والمياه بضمان من الحكومة العمانية على أساس " البناء واالمتالك والتشغيل". 

نظرا  وذلك  والمياه  الطاقة  شراء  اتفاقية  بموجب  المقرر  والمياه  الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  ضمانات  بسداد  حكومية  التزامات 

لألهمية االستراتيجية للقطاع والمشروع 

يعتبر قطاع الطاقة والمياه ذو أهمية استراتيجية عالية لعمان وتعتبر سيمبكورب صاللة ذات أهمية لشبكة صاللة حيث توفر 72% من 

صافي سعة الطاقة القصوى و100% من السعة القصوى للمياه للشبكة في صاللة. 

وتتوقع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وآي بي أيه نمو مستمر في الطلب على الكهرباء )12% سنويا في كل من شبكتي عمان 

وصاللة( والطلب على المياه)6% سنويا في كل من عمان وصاللة(. ونتيجة لذلك فان المشروع سيظل هاما الستمرارية توريد الطاقة 

والمياه لمحافظة ظفار. 

وبالتالي من المتوقع أن تواصل الحكومة دعم المشروع بصورة مباشرة وغير مباشرة: 

الطاقة  لشراء  العمانية  للشركة   %100 بنسبة  المالك  وبصفتها  والمياه  الطاقة  شراء  اتفاقية  بموجب  الحصري  المشتري  بصفتها   )1(

والمياه.

كمورد، من خالل وزارة النفط والغاز، مسئول عن توفير وتسليم كل الغاز الطبيعي للمشروع.   )2(

)3(  كسماهم، ومالك لحصة األغلبية في مؤسسة عمان لالستثمار التي بدورها تمتلك شركة إنماء للكهرباء والمياه بنسبة 100% والتي 

ستمتلك 21.875% في سيمبكورب صاللة بعد الطرح مباشرة. 

كمشغل لنظام النقل كمالك غير مباشر يملك 100% من أسهم شركة ظفار للطاقة ومن خالل مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار   )4(

اللذين يملكان ويقومان بتشغيل كل مرافق الطاقة والمياه في محافظة ظفار.

كضامن، وفقا للضمان الحكومي، لسداد  التزامات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه.   )5(

مشروع يعمل بكل طاقته مع أقل قدر ممكن من مخاطر التشغيل 

نظرا الن المحطة ظلت في حالة تشغيل تجاري كامل ألكثر من 14 شهرا، فهي غير منكشفة على أي مخاطر تشييد. كما أن سيمبكورب 

صاللة ليست منكشفة على مخاطر تذكر للتشغيل حيث أنها أبرمت: 

مباشرة  غير  بصورة  تملكها  محاصة  شركة  وهي  والصيانة  للتشغيل  سيمبكورب  مع  والصيانة  للتشغيل  األجل  طويل  اتفاقية  	•

الشركات الراعية للمشروع، سيمبكورب يوتيليتيز ومؤسسة عمان لالستثمار، مما يعمل على خلق شبكة من المصالح تضمن تشغيل 

ولسيمبكورب  يوتيليتيز.  سيمبكورب  وخبرة  إجراءات  من  وتستفيد  محليا  والصيانة  للتشغيل  سيمبكورب  تدار  بكفاءة.  المشروع 

يوتليتيز سجل حافل وخبرة طويلة في القطاع وتملك مرافق تنتج أكثر من 5900 ميجاوات من الطاقة الكهربائية وأكثر من 1500 

مليون جالون من الماء في اليوم تعمل أو في طور التطوير في العالم.
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معدل العائد الداخلي

استنادا إلى توقعات معدل العائد الداخلي وفقا للسيناريو الحالة األساسية، فإن معدل العائد الداخلي المتوقع هو %14.5. 

تم إجراء العديد من حاالت تقييم الحساسية باستخدام مدخالت ما بعد فترة اتفاقية شراء الكهرباء والمياه. هذا التحليل يعكس 

.sic الحركة في تقييم سيمبكورب صاللة +/- 1.5% من المعدل الداخلي لعائد التوزيعات

التقييم النسبي 

في حالة مقاربة التقييم النسبي تتم مقارنة ومقايسة التقييم مع شركات مدرجة يمكن المقارنة معها وتكون لها نفس مالمح 

التقييم  ويعتمد  الخ(.  النمو  وخطط  المال،  راس  وهيكل  النقدية،  والتدفقات  التشغيل،   ( صاللة  لسيمبكورب  التي  والعائد  المخاطر 

النسبي بصفة عامة على النتائج المالية الحالية أو التوقعات للسنة أو السنتين القادمتين. 

والمقايسات التي تعتبر األكثر مالئمة لسيمبكورب صاللة هي:

العائد على توزيعات األرباح  	•

مضاعف سعر السهم 	•

إيجابيات التقييم النسبي 

اعتمادا على المعلومات المتاحة لعامة الجمهور. 	•

تفترض نظرية كفاءة السوق أن تقييم تداول الشركة يجب أن يعكس كل المعلومات المتاحة للجمهور وتشمل األوضاع الحالية  	•

للسوق واتجاهات النشاط، ومخاطر النشاط وخصائص النمو الخ. 

يمكن أن يوحي بقيمة الشركة بدون أن يعكس عالوة السيطرة )ألغراض تقيم استثمارات األقلية(. 	•

سلبيات التقييم النسبي 

شراء  اتفاقية  ومدة  التقنيات،  واختالف  التشغيل،  لتاريخ  نظرا  معها  المقارنة  يمكن  التي  الشركات  من  عينة  إيجاد  يصعب  قد  	•

الطاقة والمياه، وشروط تمويل الدين الخ )أنظر النقاش أدناه(.

وقلة  البحوث  ومحدودية  الملكية،  وقيود  السوقية،  القيمة  وصغر  التداول،  ضعف  مثل  بعوامل  الشركة  تداول  تقييم  يتأثر  قد  	•

األسهم الحرة المتاحة للتداول الخ. 

متغيرات خارجية مثل أنشطة االندماج واالستحواذ والتحديثات الرقابية والتغييرات في الرقابة قد تؤثر على أسعار األسهم.  	•

وفيما يلي موجز للنتائج المالية:

عائد التوزيعات 

يعتبر عائد التوزيعات مؤشرا نسبيا لتقييم لسيمبكورب صاللة بسبب استقرار نموذج النشاط وعدم وجود خطط نمو. الجدول التالي 

يوضح توزيعات األرباح المتوقعة بناء على سعر العرض للفترة من 2013 –	2018.

المتوسط201320142015201620172018)1(

13155131133134141141التوزيعات المتوقعة للسهم )بيسة(

9.09.0%8.5%8.5%8.3%9.9%9.9%عائد التوزيعات )%(

المالحظة )1( يعتبر عائد التوزيعات رقمًا محسوبًا على أساس سنوي استنادًا إلى حيازة السهم شهر واحد بعد الطرح. يشتمل متوسط 

التوزيعات المتوقعة وعائد التوزيعات عام 2013 كجزء من متوسط السنوات الخمس.

باإلضافة إلى ذلك، فإن السعة الفعلية لطاقة سيمبكورب صاللة تقدر ب، 40 ميجاوات تقريبا فوق سعتها المتعاقد عليها المقدرة بـ 

445 ميجاوات وبالتالي فإن بإمكان المحطة توفير طاقة إضافية للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، رهنا بترتيبات تعاقدية إضافية 

مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

سعر اإلصدار 

سعر اإلصدار 1.570 ر.ع للسهم )بدون مصاريف اإلصدار البالغ قدرها 20 بيسة للسهم( بناء على طريقة التقييم التالية/ 

التدفقات النقدية المخصومة 	•

التقييم النسبي.  	•

التدفقات النقدية المخصومة

النقدية المخصومة هي الطريقة  التدفقات  لسيمبكورب صاللة تعاقدات مستقرة وتدفقات نقدية تشغيلية يمكن توقعها. تعتبر 

األكثر مالئمة بحيث يتم تحصيل قيمة التدفقات النقدية في المستقبل من خالل الخصم في نهاية المطاف من التدفقات النقدية 

للمساهمين.

إيجابيات التدفقات النقدية المخصومة 

أكثر طرق التقييم سالمة من الناحية النظرية. 	•

تحليل على أساس التدفقات النقدية المتوقعة. 	•

أقل تأثرا بالتقلبات في أوضاع السوق. 	•

يسمح بتقييم كل النشاط أو لكل من مكوناته بصورة منفصلة.  	•

سلبيات التدفقات النقدية المخصومة 

التقييم على  بالتعاقدات طويلة األجل( يعتمد  القائمة )تم تخفيفها في حالة صاللة سيمبكورب  التقييم حساس لالفتراضات  	•

التوقعات على المدى الطويل 

توقعات التدفقات النقدية في اتفاقية شراء الطاقة والمياه وبعدها 

ولكن   )2027 )حتى  والمياه  الطاقة  شراء  اتفاقية  لفترة  نسبي  بيقين  صاللة  لسيمبكورب  التشغيلية  النقدية  التدفقات  تقدير  يمكن 

التوقعات بعد االتفاقية التي قدمتها آي بي إيه وهي استشاري مستقل تم تعيينه من قبل سيمبكورب صاللة. 

يتضمن تقدير التدفقات النقدية بعد مدة اتفاقية شراء الطاقة والمياه عددا من االفتراضات تشمل الطلب على الطاقة والمياه، توفر 

السعات، والمصادر البديلة، والتعرفة، وتوفر الغاز، وسعر الغاز، وتدابير الشراء الخ. وقد قامت آي بي آيه بناء على خبرتها في أكثر من 80 

بلدا بتوقعات للتدفقات النقدية لسيمبكورب صاللة بموجب عدة سيناريوهات. 

ألغراض تقييم التدفقات النقدية المخصومة تم عمل توقعات للتدفقات النقدية بافتراض عمل المحطة بعد اتفاقية شراء الطاقة 

والمياه. توقعات المصاريف الرأسمالية وتوزيعات األرباح تم وضعها استنادا إلى تقديرات سيمبكورب صاللة. الجدول أدناه يوضح تقييم 

السهم المتوقع بناءا على سيناريوهات متعددة لتوزيعات األرباح وفقا لسيناريو الحالة األساسية:

التقييم )ر.ع للسهم(توزيعات األرباح

%82.83

%92.57

%102.33
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و258 مليون جالون من المياه في اليوم. كمالك لمنشأة استثمارية كبيرة بالمقارنة مع سيمبكورب صاللة فإن هذه الشركة ال تعتبر 

قابلة للمقارنة.

مجاالت  في  وتعمل  الشركة  اسهم  أغلبية  السعودية  الحكومة  تملك   :)SECO السوق  في  رمزها   ( السعودية  الكهرباء  شركة  	•

مع  بالمقارنة  كبيرة  استثمارية  لمنشأة  كمالك  ميجاوات.   40000 توليد  بطاقة  محطة   40 وتشغل  وتملك  والتوزيع.  والنقل  التوليد 

سيمبكورب صاللة فإن هذه الشركة ال تعتبر قابلة للمقارنة.

الجدول أدناه يوضح تفاصيل محطات الطاقة والمياه المشار إليها أعاله.

الدولةاسم الشركة
)أصول/ 
شركة(

انتهاء اتفاقية نوع العقدالسيولة
شراء الكهرباء 

والمياه

السعةالمقارنة

عماناس ام ان بركاء ش.م.ع.ع
)أصول(

بناء وتشغيل √
وامتالك

1366 ميجاوات/ 26 مليون √2024/2022
جالون إمبراطوري في 

اليوم

شركة صحار للطاقة 
ش.م.ع.ع

عمان
)أصول(

بناء وتشغيل √
وامتالك

590 ميجاوات/ 33 مليون √2022
جالون إمبراطوري في 

اليوم

أكوا بركاء للطاقة 
ش.م.ع.ع

عمان
)أصول(

بناء وتشغيل √
وامتالك

435 ميجاوات/ 20 مليون √2018
جالون إمبراطوري في 

اليوم

الشركة المتحدة 
للطاقة ش.م.ع.ع

عمان
)أصول(

X بناء وتشغيل
وامتالك ونقل 

ملكية

2020X273 ميجاوات
)كهرباء فقط(

شركة الكامل للطاقة 
ش.م.ع.ع

عمان
)أصول(

X بناء وتشغيل
وامتالك

2017X282 ميجاوات
)كهرباء فقط(

شركة الشرقية لتحلية 
المياه

عمان
)أصول(

بناء وتشغيل -
وامتالك

2029X 20 مليون جالون
إمبراطوري في اليوم 

)مياه فقط(

شركة قطر للكهرباء 
والمياه

قطر
)شركة(

5.823 ميجاواتXمتعددةال ينطبق√
258 مليون جالون 

إمبراطوري في اليوم

شركة الكهرباء 
السعودية

السعودية
)شركة(

46.074 ميجاواتXمتعددةال ينطبق√

 

الجدول أدناه يوضح نقاط البيانات الرئيسية الخاصة بمحطات الكهرباء والمياه الثالث التي استخدمت في المقارنة.

تاريخ انتهاء اتفاقية 

شراء الكهرباء والمياه
منحنى التوزيعاتالسعر إلى الربح

2024/202215.5X%9.0اس ام ان بركاء ش.م.ع.ع

202222.7X%9.5شركة صحار للطاقة ش.م.ع.ع

202013.5X%6.5أكوا بركاء للطاقة ش.م.ع.ع

مضاعف سعر السهم 

يعتبر مضاعف سعر السهم مؤشرا ثانويا. الجدول التالي يوضح مضاعف سعر السهم المتوقع للفترة 2013 - 2018:

201320142015201620172018

117115136148150160صافي الدخل للسهم )بيسة(

13.5x13.7x11.6x10.6x10.5x9.8xمضاعف سعر السهم

الشركات التي يمكن المقارنة معها 

الشركات الخليجية للطاقة والمياه المدرجة يمكن مقارنتها مع سيمبكورب صاللة:

. تعمل محطة الرسيل بالغاز الطبيعي  اس ام ان بركاء ش.م.ع.ع تملك وتشغل محطتين هما محطة الرسيل ومحطة بركاء 2  	•

وتملك  بناء  مشروع  وهو   2022 في  الطاقة  شراء  اتفاقية  وتنتهي  عمان.  في  العامة  الشبكة  ضمن  وتقع  ميجاوات   687 وطاقتها 

اليوم.  التحلية في  بالغاز الطبيعي وتنتج المحطة أيضا 20 مليون جالون من مياه  1 طاقتها 687 ميجاوات وتعمل  وتشغيل. بركاء 

تنتهي اتفاقية شراء الطاقة في 2022 وهو مشروع بناء وامتالك وتشغيل.

شركة صحار للطاقة ش.م.ع.ع: تملك وتشغل محطة صحار 1 التي تعمل بالغاز الطبيعي وطاقتها 590 ميجاوات وهي تقع ضمن  	•

الشبكة العامة في عمان. وتنتج المحطة أيضا 33 مليون جالون من مياه التحلية في اليوم. تنتهي اتفاقية شراء الطاقة في 2022 

وهو مشروع بناء وتملك وتشغيل.

ضمن  وتقع  ميجاوات   435 وطاقتها  الطبيعي  بالغاز  تعمل  التي   1 بركاء  محطة  وتشغل  تملك  ش.م.ع.ع:  للطاقة  بركاء  أكوا  	•

تنتهي  العامة في عمان.  الشبكة  اليوم. وتقع ضمن  التحلية في  20 مليون جالون من مياه  أيضا  المحطة  العامة. وتنتج  الشبكة 

اتفاقية شراء الطاقة في 2020 وهو مشروع بناء وتملك وتشغيل.

لكل من شركة أكوا بركاء للطاقة ش م ع ع، وصحار للطاقة ش.م.ع.ع وإس إم إن للطاقة ش.م.ع.ع أقل من عشر سنوات متبقية من 

اتفاقيات شراء الكهرباء والطاقة مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه )تنتهي في 2020، و2022، و24/2022 على التوالي(، أما الفترة 

المتبقية لسيمبكورب صالله في اتفاقية شراء الكهرباء والمياه فهي حوالي 14 عاما، تنتهي في 2027(.

شركات خليجية للطاقة والمياه تم وضعها في االعتبار ولكن ال يمكن مقارنتها:

الشركة المتحدة للطاقة )ش.م.ع.ع( تملك وتشغل محطة منح التي تعمل بالغاز الطبيعي وطاقتها 273 ميجاوات وهي محطة  	•

بناء  مشروع  هي  للطاقة  المتحدة  الشركة  أن  مالحظة  يجب  عمان.  في  العامة  الشبكة  ضمن  وتقع  مفتوحة  دورة  ذات  طاقة 

الشركة  محطة  فان  ثم  ومن  وتشغيل.  وتملك  بناء  مشاريع  هي  األخرى  المدرجة  الشركات  كل  فيما  وتحويل  وتشغيل  وتملك 

التدفقات  في  مستحقات  أي  الشركة  لمساهمي  يكون  ولن   2020 أبريل   30 في  ر.ع   1 مقابل  للحكومة  ستحول  للطاقة  المتحدة 

بناء  مشاريع  تملك  التي  األخرى  المدرجة  والشركات  صاللة  سيمبكورب  مساهمي  فان  آخر  جانب  من  التاريخ.  ذلك  بعد  النقدية 

فان  ولذلك  تعمل.  المحطة  ظلت  إذا  والمياه  الطاقة  شراء  اتفاقية  انتهاء  بعد  عوائد  على  الحصول  لهم  يحق  وتشغيل  وتملك 

منحنى التوزيعات الحالي العالي للشركة المتحدة للطاقة انعكاس لمشروع البناء والتملك والتشغيل والتحويل وال يمكن مقارنته 

بمشاريع البناء والتملك والتشغيل.

شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع: تملك وتشغل محطة الكامل التي تعمل بالغاز الطبيعي وطاقتها 282 ميجاوات وتقع ضمن  	•

الشبكة العامة في عمان.. تنتهي اتفاقية شراء الطاقة في 2017 وهي مشروع بناء وتملك وتشغيل. شركة الكامل للطاقة ش م ع 

ع شركة عديمة السيولة ُتتداول في أيام محدودة في الشهر وبأحجام قليلة. باألخذ في االعتبار عدم إمكانية شراء هذا السهم 

بارتياح من قبل المستثمرين فإن ذلك يجعلها غير قابلة للمقارنة مع سيمبكورب صاللة.

الشرقية لتحلية المياه )سوق مسقط لألوراق المالية: SHRQ(: تملك وتشغل محطتين لتحلية المياه في منطقة الشرقية بالقرب  	•

من صور األولى تعمل بالتناضح العكسي بطاقة 3 مليون برميل إمبراطوري في اليوم وقد تم تخصيصها من قبل الحكومة في 

عام 2006 والثانية أيضا تعمل بالتناضح العكسي وتنتج 18 مليون برميل إمبراطوري في اليوم.

شركة قطر للكهرباء والمياه )رمزها في بورصة قطر QEWS(: شركة تعمل في مجال الطاقة والمرافق مقرها في قطر تأسست  	•

الدوحة. وتنتج الشركة 5700 ميجاوات  عام 1991 وتملك الحكومة القطرية فيها 43% وحوالي 36% من أسهمها مدرجة في سوق 
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األرصدة التالية مستحقة من سيمبكورب صاللة ألطراف ذات عالقة كما في 31 ديسمبر 2011 و2012: 

كما في 30 يونيوكما في 31 ديسمبر

201120122013األرصدة المستحقة ألطراف ذات عالقة)ريـال عماني(

253203246640-سيمبكورب اندستريز

122263389650509629سيمبكورب للتشغيل والصيانة

-5004241495892سيمبكورب عمان فيرست انفستمنت هولدنغ

-250212747946سيمبكورب عمان انفستمنت هولدنغ ليمتد

81601921430121377176شركة إنماء للطاقة والمياه

168891850297032133445اإلجمالي

مزايا اإلدارة العليا 

بصورة  صاللة  سيمبكورب  أنشطة  في  والتحكم  والتوجيه  للتخطيط  والسلطة  الصالحية  يملكون  الذين  هم  العليا  اإلدارة  موظفو 

ريـاال  و99404  ريـاال   133541 دفعت  ذلك(.  خالف  أو  تنفيذيا  كان  )سواء  اإلدارة  مجلس  في  عضو  أي  فيهم  بما  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

خالل  العليا  اإلدارة  لموظفي  ر.ع   52766 دفع  تم  التوالي  على  و2011   2012 ديسمبر   31 في  المنتهية  السنين  خالل  العليا  اإلدارة  لموظفي 

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2013.

 

الفصل الثامن عشر

معامالت األطراف ذات العالقة والعقود الجوهرية

تعامالت األطراف ذات العالقة 

ذات  األطراف  هذه  وتقدم  كبيرا.  نفوذا  المساهمين  بعض  عليها  يمارس  عالقة  ذات  أطراف  مع  بتعامالت  صاللة  سيمبكورب  قامت 

العالقة في السياق االعتيادي للنشاط بضائع وخدمات لسيمبكورب صاللة. 

سيمبكورب  قامت  عليها.  المتفق  واألسعار  الشروط  حسب  للنشاط  االعتيادي  السياق  في  تمت  التي  التعامالت  وشروط  أسعار  كانت 

صاللة بالتعامالت اآلتية مع أطراف ذات عالقة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 و2012 والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 

 :2013

الستة أشهر المنتهية السنة المنتهية في 31 ديسمبر

في 30 يونيو

التعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة )ريـال 

عماني(

201120122013

سيمبكورب إندستريز

787673602914220سداد مصاريف

-92448-مكافأة مشروع

سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة

--1137354أتعاب تعبئة واستعداد

71961928149301953096تكاليف التشغيل والصيانة

123057167691-دفعيات حوافز

سيمبكورب عمان فيرست انفستمنت هولدنغ

1969412973944 1964031تكلفة تمويل

982015984706486972إس أو آي إتش إل

شركة إنماء للطاقة والمياه

321562028213761395271تكلفة تمويل

مؤسسة عمان لالستثمار

3189116122740سداد مصاريف

-53928-مكافأة مشروع*

810059592317604983934اإلجمالي

 2012 يونيو   30 إلى   2012 مارس   29 من  اعتبارا  المساهمين  قروض  على  كفوائد  تدفع  حقوق  أي  عن  المساهمون  تنازل    :1 مالحظة  	•

وفوضوا صاللة سيمبكورب بشطبها.

المقطوعة  الدفع بعد تسوية دعوى األضرار  اإلدارة وواجبة  المشروع من قبل مجلس  الموافقة على مكافأة  2:  تمت  مالحظة  	•

الواردة في الفصل العاشر –	وصف سيمبكورب صاللة ونظرة عامة على النشاط- الدعاوى والقضايا" من هذه النشرة. 



102

شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع )قيد التحويل(

103

العضوية في 

مجالس أخرى

إضافة لسيمبكورب صاللة فان الفاضل/ تانغ عضو في مجالس إدارات الشركات التالية:

سيمبكورب إندستريز ليمتد، وسيمبكورب مارين ليمتد، وسيمبكورب يوتليتيز بي تي إي ليمتد، وسيمبكورب 

ليمتد،  تي  بي  كوجين  وسيمبكورب  ليمتد،  إي  تي  بي  غاز  وسيمبكورب  ليمتد،  إي  تي  بي  انفايرونمنت 

وشينزهين شيوان سيمباوانغ انجنيرنغ كومباني ليمتد، وشانهاي كاو جنغ كو- جنريشين ليمتد، وبينغال 

جوتال اوفشور انجنيرنغ هيفي اندستري كو ليمتد، وسيمبكورب يوتليتيز )المملكة المتحدة( ليمتد، واس 

سي يو موريشص بي تي إي ليمتد، وجورونغ شيبيارد بي تي إي ليمتد، وبيكر مارين بي تي إي ليمتد بي بي ال 

شيبيارد بي تي إي ليمتد، واس ام أو إي بي تي إي ليمتد، وسيمباوانغ شيبيارد بي تي إي ليمتد، وسيمبكورب 

ديفلوبمنت ليمتد، وذي شاينا ووتر كومباني ليمتد، وثيرمال باورتك انديا ليمتد، وسيمبكور )شاينا( هولدنغ 

كفاءة  في  المتقدمة  لألبحاث  كمبردج  ومركز  ليمتد  هولدنغ  انفستمنت  شيوان  وسنغافور  ليمتد،  كو 

الطاقة ليمتد. 

كالت بن غلوم البلوشياالسم: 

نائب رئيس مجلس اإلدارةالمنصب:

2009سنة االلتحاق:

يحمل كالت درجة جامعية في الهندسة الميكانيكية من جامعة برادفورد بالمملكة المتحدة.التعليم: 

للطاقة الخبرة: صاللة  سيمبكورب  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  منصب  البلوشي  غلوم  بن  كالت  الفاضل/  يشغل 

شغل  لالستثمار،  عمان  بمؤسسة  االلتحاق  قبل  لالستثمار.  عمان  لمؤسسة  التنفيذي  والرئيس  والمياه، 

الفاضل/ كالت بن غلوم البلوشي عددًا من المناصب الرئيسية في مؤسسات رائدة في عمان منها شركة 

صحار المونيوم، وشركة ميناء صحار الصناعي وشركة تنمية نفط عمان. 

يحوز الفاضل/ كالت بن غلوم البلوشي على خبرات في مجاالت صناعة النفط والغاز والمرافق والموانئ، 

بإدارة العديد من المشاريع قيمتها مليارات  التحويلية. ولقد قام  والبنية األساسية، والمعادن والصناعات 

من الدوالرات وذلك من مرحلة المفهوم إلى مرحلة االختبار والتشغيل. 

إن الفاضل/ كالت بن غلوم البلوشي هو واحد من رواد األعمال وهو مؤسس وعضو مجالس إدارات عدد 

من الشركات. 

العضوية في 

مجالس إدارة 

شركات أخرى

إضافة لسيمبكورب صاللة، فإن الفاضل/ كالت بن غلوم البلوشي عضو في مجالس إدارات الشركات التالية:

في 2 ترنشنغ آند كو ش.م.م.، واولترا إلكترونيكس إثرا ش.م.م. وشركة الغاز العمانية ش.م.ع.م. والشركة 

الوطنية العمانية للنقل ش.م.ع.م، وشركة الخليج الدولية لصناعة األنابيب ش.م.م. 

 تان شينغ غواناالسم:

نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة تطوير األعمال والتخطيط التجاري والمؤسسي المنصب:

2009سنة االلتحاق:

المملكة التعليم:  ليفربول،  الشرف( من جامعة  المدنية )درجة  الهندسة  البكالوريوس في  تان حاصل على درجة 

المتحدة وأكمل برنامج اإلدارة المتقدمة في مدرسة هارفارد لألعمال، بالواليات المتحدة األميركية. 

الفصل التاسع عشر

الحوكمة

توجز بعض األقسام في هذا الفصل المسائل المتعلقة بالحوكمة وفقا للنظام األساسي وقانون الشركات التجارية واللوائح الصادرة 

عن الهيئة العامة لسوق المال، وبصفة خاصة ميثاق الحوكمة. والوصف الوارد في هذا الفصل ملخص فقط وال يهدف لتقديم صورة 

كاملة عن النظام األساسي وال األحكام ذات الصلة في قانون الشركات التجارية وميثاق الحوكمة واللوائح األخرى الصادرة عن الهيئة 

العامة لسوق المال. 

نظرة عامة

يبين هذا القسم تشكيل مجلس اإلدارة ولجان المجلس واإلدارة. كما يبين ممارسات الحوكمة بسيمبكورب صاللة. 

المجلس 

تشكيل المجلس الحالي

جرى إعادة انتخاب المجلس الحالي بتاريخ 26 مارس 2013 وتنتهي مدة أعضاءه بعد ثالث سنوات من هذا التاريخ وفقا للمادة 95 من قانون 

الشركات التجارية. ويتكون المجلس الحالي من اآلتية : 

مستقل/غير مستقل*تنفيذي/غير تنفيذييمثلاالسم

سيمبكورب عمان انفستمنت تانغ كين فيي

هولدنغ ليمتد

غير مستقلغير تنفيذي

غير مستقلغير تنفيذيإنماء للطاقة والمياهكالت بن غلوم البلوشي

غير مستقلغير تنفيذيبصفة شخصيةتان شينغ غوان

غير مستقلغير تنفيذيبصفة شخصيةعبد األمير بن سعيد بن محمد

سيمبكورب عمان فيرست ريتشارد كويك هونغ ليات

انفستمنت هولدنغ

غير مستقلغير تنفيذي

*  يعتبر العضو مستقال وفقا للضوابط الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال

السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة 

تانغ كين فيياالسم: 

رئيس مجلس اإلدارة المنصب: 

2009سنة االلتحاق: 

يحمل شهادة جامعية بدرجة الشرف من المرتبة األولى في الهندسة الميكانيكية من جامعة سنغافورة التعليم:  

وأكمل برنامج اإلدارة المتقدمة في آي ان اس إي ايه دي.

التنفيذي الخبرة : والرئيس  المجموعة  رئيس  وهو  والمياه.  للطاقة  صاللة  سيمبكورب  إدارة  مجلس  رئيس 

متخصصة  شركة  إلى  لنموها  بقيادته  ويعرف  سيمبكورب  في  سنة   25 خبرة  وله  إندستريز.  لسيمبكورب 

في الطاقة والمياه ومجموعة بحرية تمارس عملياتها في القارات الست.

تانغ هو نائب رئيس اتحاد األعمال بسنغافورة وعضو مجلس غرفة التجارة والصناعة الصينية بسنغافورة. 

وأبو  وسنغافورة  والسعودية  وسنغافورة  والصين  لسنغافورة  التجارية  المجالس  من  العديد  في  ويعمل 

ظبي وعضو مجلس محافظي مركز كمبردج لألبحاث المتقدمة في كفاءة الطاقة بسنغافورة وهو مركز 

أبحاث أسسته جامعة كمبردج بالتعاون مع جامعات سنغافورة والمؤسسة الوطنية للبحوث لدراسة تقييم 

وتخفيض الكربون في صناعة البتروكيماويات. إضافة لذلك فهو رئيس مجلس إدارة معهد نيجي آن ونائب 

رئيس وعضو مجلس أمناء مستشفى واي شيو وهو مستشفى خيري يقدم الرعاية للمرضى المحتاجين. 
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العضوية في 

مجالس إدارة 

شركات أخرى

العمانية، وشركة الحصن لالستثمار ش.م.ع.م. وشركة عمان وبرناوي لالستثمار، وشركة  شركة األسماك 

مسقط للتمويل وشركة المدينة للوجستيات ش.م.ع.م. وشركة سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة. 

ريتشارد كويكاالسم: 

عضو غير تنفيذيالمنصب:

2009سنة االلتحاق:

يحمل كويك درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة أوريغون بالواليات المتحدة األميركية.التعليم: 

يعمل كويك عضوا في مجلس إدارة سيمبكورب صاللة.الخبرة:

االندماج  عن  مسئول  كويك  إندستريز.  بسيمبكورب  التجاري  القسم  ورئيس  التنفيذي  الرئيس  نائب  وهو 

واالستحواذ وتمويل المشاريع بسيمبكورب. وكان سابقا مسئوال عن نشاط تمويل الشركات في المجموع 

وهو عضو في مجالس إدارات شركات سيمبكورب المختلفة. 

قاد كويك فريق العمل لعلمية استحواذ سيمبكورب على كاسكال غلوبال ميونيسيبال ووتر بيزنيس وفريق 

التمويل لمشروعي الفجيرة وصاللة كما قاد عملية بيع سيمبكورب إندستريز لوجيستيك آند إنجينيرينغ آند 

كونستراكشن بيزنيس.

انرون  منها  كيانات  عدة  في  والمشاريع  الشركات  تمويل  في  مناصب  تولى  بسيمبكورب  االلتحاق  قبل 

انترناشونال، ويو اس بي ايه جي، وبي بي آسيا باسفيك. 

العضوية في 

مجالس إدارة 

شركات أخرى

تي  وبي  ليمتد(،  هوتيل  )نورفولك  غروب  ديفيلوبمنت  ونورفولك  ليمتد،  إي  تي  بي  هولندنغ  إي  اس  سي 

ليمتد،  إي  تي  بي  كابيتال  وسيمباوانغ  ليمتد،  إي  تي  بي  )فيتنام(  سي  دي  آر  كندال  اندستري  كواسان 

وسيمبكورب )جيرماني( بي تي إي ليمتد، وسيمبكورب جي سي سي كو ليمتد، وسيمبكورب غلف هولدنغ 

وسيمبكورب  ليمتد،  إي  تي  بي  انفستمنت  وسيمبكورب  ليمتد،  كو  ام  آند  او  غف  وسيمبكورب  ليمتد،  كو 

عمان فيرست انفستمنت هولدنغ كو ليمتد، وسيمبكورب عمان آي بي أو هولدنغ كو ليمتد، وسيمبكورب 

اتش  بي  ان  دي  اس  )بي(  وسيمرنتال  ليمتد،  إي  تي  بي  فينشر  وسيمبكورب  ليمتد،  آي(  في  )بي  يوتيليتيز 

ليمتد،  إي  تي  بي  منجمنت  باركز  وسيمبكورب  ليمتد،  إي  تي  بي  سيرفيسيز  فاينانس  وسيمبكورب  دي، 

وسيمبكورب بروبرتيز بي تي إي ليمتد، وسنغفاور اندستريـال كوربوريشن ليمتد، واس تي آي سي انفستمنت 

بي تي إي، وسنغافور ووكس انفستمنت هولدنغ بي تي إي ليمتد، وفيتنام- سنغافور اندستريـال باك بي 

تي إي ليمتد، وفيتنام سنغافور اندستريـال بارك جيه في كو ليمتد، وسيمبكورب كوربوريشن وسيمبكورب 

هولدنغ بي تي إي ليمتد. 

تشكيل مجلس اإلدارة بعد اإلصدار العام األولي 

وفقا للمادة التي تمت الموافقة عليها في الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 7 يوليو 2013 تدار شركة سيمبكورب صاللة 

أن  الشركة، يجب  اعتبارية مساهمة في  أو يمثل جهة  المرشح مساهما  إذا كان  أعضاء بشرط  لإلدارة يضم تسعة  من قبل مجلس 

قانون  ألحكام  وفقا  العادية  العامة  الجمعية  في  للمجلس  المرشحين  انتخاب  يتم  سهما.   )*( االعتبارية(  )الجهة  أو  المرشح  يمتلك 

الشركات التجاري والنظام األساسي. 

بما في ذلك عدد  التجارية  الشركات  المال وقانون  العامة لسوق  الهيئة  بمتطلبات  إدارتها  يلتزم مجلس  أن  تنوي سيمبكورب صاللة 

األعضاء المستقلين واألعضاء غير التنفيذيين الذين يمثلون مصالح كل المساهمين بما في ذلك الذين يشترون أسهم اإلصدار.

الفاضل تان هو عضو في مجلس إدارة سيمبكورب صاللة ورئيس سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة. الخبرة:

الفاضل تان أيضا نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المجموعة لتطوير األعمال والتجارة بسيمبكورب إندستريز. 

والمياه  الطاقة  مجال  في  األعمال  تطوير  ويقود  االستراتيجي  والتطوير  األعمال  عن  مسئول  وهو 

بسيمبكورب. كما يشرف على نشاط سيمبكورب في الهند، والشرق األوسط وأفريقيا والمملكة المتحدة 

والواليات المتحدة األميركية.

وقد  والمياه.  الطاقة  قطاع  في  المشاريع  وتطوير  االستراتيجية  المسائل  في  بالخبرة  يتمتع  تان  الفاضل 

التحق مرة أخرى بسيمبكورب في 2007 بعد ثالث سنوات ترأس فيها عمليات فوباك في الصين. وقبل ذلك 

قضى 14 عاما مع سيمبكورب وكذلك أكثر من عقد من الزمان في قطاع النفط والغاز مع براون آند رووت 

الشرق األقصى. وخالل وجوده بسيمبكورب بدأ تان تطوير نشاط المجموعة في مجال الطاقة والمياه في 

األوسط. كما قاد استحواذ  المتحدة والشرق  والمملكة  الصين،  النشاط في  جزيرة جورونغ وقاد توسعة 

سيمبكورب على نشاط كاسكال العالمي في مجال المياه البلدية واالستثمار في شركات عالمية تعمل 

على إنتاج الطاقة باستخدام الفحم في الهند. 

العضوية في 

مجالس إدارة 

شركات أخرى

إضافة لسيمبكورب صاللة فان الفاضل تانغ عضو في مجالس إدارات الشركات التالية:

. اس. سي، وسيمبكورب يوتلتيتيز بي في آيي ليتمد،  اميريتس سيمبكورب ووتر آند باور كومباني بي. جيه 

وسيمبكورب  ليمتد،  تي  بي  كوجين  وسيمبكورب  ليمتد،  إي  تي  بي  )هايكو(  برودكتس  اير  وسيمبكورب 

انفايرونمنت بي تي إي ليمتد، وسيمبكورب غاز بي تي إي ليمتد، وسيمبكورب جي سي سي هولدنغ كو ليمتد، 

وسيمبكورب الخليج للتشغيل والصيانة ليمتد، وسيمبكورب هولدنغ ليمتد سيمبكورب ديفلوبمنت ليمتد، 

وسيمبكورب أن إي ووتر بي تي إي ليمتد، وسيمبكورب عمان فيرست انفستمنت هولدنغ ليمتد، وسيمبكورب 

عمان آي بي أو هولندنغ كو ليمتد، وسيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة ش.م.م.، وسيمبكورب يوتليتيز 

ليمتد،  كو  ووتر  سيمبكورب  وشينيانغ  ليمتد،  إي  تي  بي  يوتيليتيز  وسيمبكورب  ليمتد،  المتحدة(  )المملكة 

ووتر  باورماوث  وسيمبكورب  ليمتد،  ووتر  باورنماوث  وسيمبكورب  ليمتد،  انديا  كوربوريشن  باور  وثيرمال 

انفستمنت ليمتد، وسيمبكورب يوتيليتيز ساوث آفريكا )بي تي واي( ليمتد، وسيمبكورب سيلولومانزي)بي 

ليمتد،  برايفت  كومباني  ام  آند  او  غاياتاري  وسيمبكورب  ليمتد،  ووتر  سيزا  وسيمبكورب  ليمتد،  واي(  تي 

واغواس دو باناما اس ايه، وسيمبكورب اغواس سانتياغو اس ايه، وسيمبكورب اغواس شاكابوكو اس ايه، 

ايه،  ايه. سيمبكورب سيركون اس  نورت اس  اغواس ديل  ايه، وسيمبكورب  اغواس المبا اس  وسيمبكورب 

وسيمبكورب يوتيليتيز )شايل( اس ايه، وسيمبكورب ليباردون اس ايه، وسيمبكورب يانغ شينغ باور كومباني 

بي تي آي ليمتد، وسيمبكورب يوتيليتيز )عمان( بي تي آي ليمتد.

عبد األمير بن سعيد بن محمد االسم: 

عضو غير تنفيذيالمنصب:

2011سنة االلتحاق:

حصل الفاضل/ عبد األمير بن سعيد بن محمد على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة أكسفورد التعليم: 

برووكز بالمملكة المتحدة. وهو عضو في اتحاد فنيي المحاسبة منذ 1979.

يعمل الفاضل/ عبد األمير بن سعيد بن محمد عضوا في مجلس إدارة سيمبكورب صاللة.الخبرة:

وهو عضو أيضا في مجلس إدارة مؤسسة عمان لالستثمار، ممثال لصندوق االحتياطي العام للدولة وهو 

وهو  للدولة.  العام  االحتياطي  صندوق  في  التنفيذي  الرئيس  نائب  وهو  صاللة.  سيمبكورب  في  مساهم 

مسئول عن وحدات العمليات ويساعد الرئيس التنفيذي في اإلدارة اليومية. 
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سلطات مجلس اإلدارة 

للمجلس كامل السلطات والصالحيات ألداء األعمال المطلوبة إلدارة سيمبكورب صاللة وفقا لغاياتها والغاية األساسية وهي تعظيم 

القيمة للمساهمين. والسلطات غير مقيدة أو محددة إال فيما ينص عليه القانون والنظام األساسي من قيود أو بقرار من المساهمين. 

وتتولى اإلدارة التنفيذية العليا إدارة النشاط بصورة يومية حسب الوارد في الفصل التاسع عشر –	الحوكمة" .

يتولى مجلس اإلدارة ما يلي:

تحديد وتنقيح وتحديث رؤية سيمبكورب صاللة من خالل استراتيجية الحوكمة وعمل الخطط الرئيسية للنشاط ومتابعة تطوير  	•

وتغيير االستراتيجية والرؤية.

سيمبكورب  غايات  لتحقيق  الضرورية  األخرى  الخطط  وتحديث  ومراجعة  وتطوير  السنية  العمل  خطة  على  والموافقة  تحليل  	•

صاللة.

تعيين الرئيس التنفيذي وكل المناصب التي تتبع مباشرة للرئيس التنفيذي وتحديد مهامهم ومسئولياتهم وسلطاتهم. 	•

اإلشراف على وتقييم أداء اإلدارة التنفيذية لضمان إدارة النشاط بصورة سليمة لتحقيق غايات الشركة وأغراضها.  	•

متابعة تكامل أنظمة المحاسبة والتقارير المالية بما في ذلك وظيفة التدقيق المستقل لضمان وجود ضوابط داخلية مالئمة. 	•

للمجلس في  التنفيذية  اإلدارة  التي تقدمها  األعمال  ونتائج  بنشاط سيمبكورب صاللة  تتعلق  التي  المالية  البيانات  الموافقة على  	•

كل ربع بطريقة تعكس بدقة المركز المالي لسيمبكورب صاللة.

مدقق  من  المدققة  والخسائر  األرباح  وحساب  صاللة  سيمبكورب  ميزانية  على  المالية،  السنة  نهاية  من  شهرين  خالل  الموافقة،  	•

سيمبكورب صاللة. 

إعداد والموافقة على ومتابعة تنفيذ أحكام الحوكمة وممارسات اإلفصاح وفقا ألفضل الممارسات. 	•

الموافقة على اللوائح الداخلية لسيمبكورب صاللة بما في ذلك تحديد مسئوليات وصالحيات اإلدارة التنفيذية.  	•

الجمعية  على  عرضها  قبل  للنشاط  االعتيادي  السياق  في  تكون  ال  التي  العالقة  ذات  األطراف  مع  الجوهرية  التعامالت  مراجعة  	•

العامة للمساهمين.

تطبيق والحفاظ على معايير أخالقية ومهنية عالية.  	•

العادل  اإلفصاح  لضمان  المساهمين  على  تعرض  التي  والتقارير  والمراسالت  اإلفصاح  على  واإلشراف  السياسات  على  الموافقة  	•

والوقتي عن المعلومات الجوهرية وااللتزام بالمتطلبات الرقابية.

بالقيود  التقيد  مع  األخرى  المالية  والصالحيات  المجلس  ولجان  اإلدارة  مستويات  لكل  السلطات  تفويض  طريقة  على  الموافقة  	•

التي يفرضها النظام األساسي والقانون المعمول به.

تحديد آلية تقديم التقارير للمجلس فيما يتعلق بممارسة السلطات المفوضة. 	•

العمل على ضمان قيام أي شخص يتصرف وفقا لسلطات مفوضة من المجلس بإفادة المجلس بصورة منتظمة بالقرارات التي  	•

تتم وفقا للسلطات المفوضة. 

يحظر على مجلس اإلدارة أن يقوم باألعمال التالية، مالم يرخص له صراحة بالقيام بها بموجب النظام األساسي أو بقرار من الجمعية 

العامة:

التبرعات، ما عدا التبرعات التي يتطلبها العمل متى ما كانت ضئيلة القيمة وعادية. 	•

بيع جميع أصول الشركة أو قسم هام منها. 	•

إجراء الرهن على أصول سيمبكورب صاللة إال لضمان ديونها المترتبة في سياق العمل االعتيادي من أجل تحقيق غايات الشركة. 	•

كفالة ديون الغير ما عدا الكفاالت المعقودة في سياق العمل االعتيادي من أجل تحقيق غايات الشركة. 	•

تعيين مجلس اإلدارة 

ينتخب مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العامة للمساهمين باالقتراع السري وإذا كان المرشح مساهما أو يمثل جهة اعتبارية تكون 

اإلدارة ثالث  المرشح. مدة مجلس  ترشيح  50000 سهما في وقت  االعتبارية(  )الجهة  أو  المرشح  أن يمتلك  الشركة، يجب  مساهمة في 

سنوات ويجوز إعادة انتخاب األعضاء لمدة مماثلة. وتحسب المدة من تاريخ الجمعية العامة التي تم فيها االنتخاب وحتى الجمعية 

الثالثة التالية. إذا تجاوز تاريخ الجمعية العامة مدة الثالث سنوات تمد العضوية بموجب القانون حتى تاريخ الجمعية العامة ولكن يجب 

أال تتجاوز المدة المحددة في المادة 120 من قانون الشركات التجارية لعقد الجمعية العامة. 

مع مراعاة المادة 95 من قانون الشركات التجارية وبدون اإلخالل بالنظام األساسي يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس اإلدارة: 

أن يكون حسن السيرة والسلوك. 	•

أال يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. 	•

أال يكون عاجزا عن سداد مديونيته لسيمبكورب صاللة. 	•

أال يكون قد حكم بإعساره أو إفالسه ما لم تنته حالة اإلعسار أو اإلفالس وفق أحكام القانون. 	•

أال يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 	•

أال يترتب على اكتسابه العضوية أن يصبح عضوا أو ممثال لشخص اعتباري في أكثر من أربع شركات مساهمة عامة مركز عملها  	•

الرئيسي في عمان.

أن يكون مفوضا بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة من قبل الشخص االعتباري إذا كان ترشيحه بهذه الصفة. 	•

أال يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة أو مقفلة مركز عملها الرئيسي في سلطنة عمان تمارس أغراضا مشابهة  	•

ألغراض الشركة التي يتقدم للترشيح لعضوية مجلس إدارتها.

أن يقدم إقرارا متضمنا بيانا بعدد أسهمه إن كان من المساهمين، وبأنه لن يتصرف فيها تصرفا يفقده صفته كمساهم بالشركة  	•

طوال مدة عضويته.

بدون اإلخالل بأحكام قانون الشركات التجارية، يجب استيفاء الشروط التالية عند تشكيل مجلس اإلدارة: 

أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من األعضاء غير التنفيذيين. 	•

الهيئة  التي تصدر من  للضوابط  أدنى عضوين( أعضاء مستقلين وفقا  األقل )مع مراعاة حد  المجلس على  ثلث أعضاء  أن يكون  	•

العامة لسوق المال من وقت آلخر. 

ال يجوز تمثيل الشخص االعتباري بأكثر من عضو واحد في المجلس. 	•

عدم الجمع بين منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة.  	•

إذا فقد عضو مجلس اإلدارة أحد الشروط الالزمة للعضوية وجب عليه إبالغ المجلس بذلك واعتبر مكانه شاغرا من تاريخ هذا اإلبالغ وإال 

سقطت العضوية عنه من تاريخ اكتشاف سيمبكورب صاللة لذلك دون اإلخالل بمسئوليته وفقا ألحكام القانون، على أن يشغل مكانه 

وفقا ألحكام المادة 98 من قانون الشركات التجارية.

ينتخب مجلس رئيسا ونائبا للرئيس من بين األعضاء. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه. وينفذ رئيس مجلس اإلدارة قرارات 

الداخلية  النظام األساسي واللوائح  المحددة في  بإدارة نشاط الشركة تحت إشراف مجلس اإلدارة وفقا للسلطات  المجلس ويقوم 

لسيمبكورب صاللة. 

مسئوليات مجلس اإلدارة 

الدور األساسي لمجلس اإلدارة هو قيادة نشاط سيمبكورب صاللة في إطار الضوابط الحصيفة التي تمكن من تقييم وإدارة المخاطر 

بصورة سليمة. 
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المصاريف التي يتحملها فيما يتعلق بحضور اجتماعات مجلس اإلدارة. وحتى تاريخ هذه النشرة لم يبرم أي عضو عقد عمل أو خدمات 

مع سيمبكورب صاللة. 

لجان المجلس 

شكل مجلس اإلدارة ثالثة لجان: لجنة التدقيق ولجنة الترشيح ولجنة المكافآت. ومجلس اإلدارة على علم تام بكل القرارات التي تحكم 

عمليات سيمبكورب صاللة التي توصي بها اللجان الثالث. 

تساعد لجنة التدقيق المجلس في اإلشراف على سالمة السياسات والبيانات المالية للشركة بما في ذلك التحقق من والتوصية بشأنها 

كما تشرف على مهام التدقيق الداخلي للشركة.

تساعد لجنة الترشيحات المجلس فيما يتعلق بتعيين أعضاء المجلس واإلدارة. 

تساعد لجنة المكافآت المجلس فيما يتعلق بالمكافآت والرواتب والمزايا والحوافز. 

فريق اإلدارة العليا 

يتكون فريق اإلدارة العليا للشركة من: 

الوظيفةاالسم

المدير العامليم ييو كيونغ

المدير المالي وأمين سر الشركةديفيد غاي

مدير المحطةليونيلو بارر كارواوس

السيرة الذاتية لفريق اإلدارة العليا

 ليم ييو كيونغاالسم:

الرئيس التنفيذيالوظيفة: 

2009سنة االلتحاق: 

يحمل ليم درجة الشرف في الهندسة الكيمائية والهندسة البيئية من جامع تورونتو بكندا.التعليم: 

الفاضل/ ليم هو مدير عام سيمبكورب صاللة .الخبرة: 

التحق ليم بسيمبكورب إندستريز في 1997 بعد أن منح بعثة من الشركة. وكان يعمل بنشاط في 

المتحدة  العربية  اإلمارات  في  خاصة  وبصفة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  الشركة  تطوير 

التطوير  عملية  على  وأشرف  والمياه  للطاقة  المستقل  صاللة  مشروع  تطوير  قيادة  وتولى  وعمان. 

من مرحلة المناقصة حتى اإلكمال.

ديفيد غاياالسم:

المدير الماليالوظيفة: 

2013سنة االلتحاق: 

يحمل غاي شهادة بكالوريوس اآلداب بدرجة الشرف من جامعة درام بالمملكة المتحدة وعضو في التعليم: 

معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز. 

وسائر  ومديروها  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  ورئيس  إدارتها  مجلس  بها  يقوم  التي  األعمال  بجميع  صاللة  سيمبكورب  تلتزم 

المشرفين على إدارتها )إن وجدوا( الذين يعملون باسم الشركة وضمن حدود صالحياتهم.

لمجلس اإلدارة، في حاالت غير توزيعات األرباح، والموافقة على الميزانية وحساب األرباح والخسائر وتقرير لجنة التدقيق والمدقق، أن يجيز 

قرارات بدون الحاجة لعقد اجتماع للمجلس إذا وافق كل األعضاء كتابة على ذلك. 

إليه من معلومات  العليا للشركة أن يستغل ما يصل  اإلدارة  أو  اإلدارة  التجارية، ال يجوز لمجلس  107 من قانون الشركات  للمادة  وفقا 

بحكم منصبه أو وظيفته في تحقيق مصلحة له وألوالده القصر أو ألحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة نتيجة التعامل في األسهم. كما 

ال يجوز أن يكون ألي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار األسهم التي 

أصدرتها الشركة وتطبق أحكام المواد 109 و110 من القانون عند مخالفة ذلك.

ال يجوز أن يكون لعضو مجلس إدارة سيمبكورب صاللة أو عضو اإلدارة العليا أو أي طرف ذو عالقة بالشركة أي مصلحة مباشرة أو غير 

مباشرة في الصفقات والعقود التي تجريها الشركة لحسابها إال التي تجرى وفقا للوائح والضوابط التي تصدرها الهيئة العامة لسوق 

المال.

للقانون  المخالفة  أعمالهم  الناتجة عن  األضرار  والغير عن  اإلدارة مسئولون تجاه سيمبكورب صاللة والمساهمين  إن أعضاء مجلس 

وعن أعمالهم التي تتجاوز حدود صالحياتهم وعن أي غش أو إهمال يرتكبونه في أداء مهامهم وكذلك عن عدم تصرفهم تصرف 

الشخص المتبصر في ظروف معينة.

تكون األحكام والنصوص التي تقضي بالحد من مسئولية أعضاء مجلس اإلدارة باطلة ويترتب على الشركة أن تعيد إلى أي عضو من 

أعضاء مجلس اإلدارة التكاليف والمبالغ المحكوم بها في أي دعوى مدنية أو جزائية تقام عليه بسبب أن مسئوليته ترتبت عن أعمال 

قام بها في إدارة الشركة وذلك في حال صدور حكم نهائي في الدعوى يعفيه من المسئولية. ويعود لسيمبكورب صاللة أن تقيم 

العادية  العامة  أو الجمعية  التي أصابتها. ويتخذ مجلس اإلدارة  إدارتها تعتبره مسئوال عن اإلضرار  الدعوى على أي عضو في مجلس 

الشركة  أموال  من  الدعوة  نفقات  يدفع  بأن  بتفويضه  يقضي  كما  الشركة  عن  إنابة  الدعوى  لمالحقة  شخص  بتعيين  يقضي  قرارا 

.ويعود لكل مساهم أن يقترح مقاضاة أعضاء مجلس اإلدارة وإذا لم تتبن الجمعية العامة اقتراحه، يحق له أن يقيم الدعوى إنابة عن 

الشركة. إذا نجحت الدعوى يجب أن تعاد إلى المساهم نفقات ومصاريف الدعوى من األموال المحكوم بها على أن يدفع الرصيد إلى 

سيمبكورب صاللة.

قدمت  إذا  إال  مهامهم  ممارستهم  أثناء  بها  قاموا  التي  األعمال  بشأن  ورثتهم  أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ضد  الدعوى  إقامة  يجوز  ال 

الدعوى خالل مدة خمس سنوات تسري من احدث تاريخ من التواريخ التالية:

تاريخ الفعل أو التقصير الذي هو سبب الشكوى.  )1(

تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي قدم فيها مجلس اإلدارة حسابات سيمبكورب صاللة عن المدة التي تشمل الفعل أو التقصير   )2(

الذي هو سبب الشكوى. وال تنطبق المدة على الدعاوى التي تقيمها الهيئة العامة لسوق المال. 

مكافآت مجلس اإلدارة 

تحدد الجمعية العامة المكافآت السنوية لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بما ال يتجاوز 5% من صافي األرباح السنوية وبحد أقصى مائتي 

ألف ريـال عماني على أن ال يزيد بدل حضور الجلسات لكل عضو على عشرة آالف ريـال عن كل سنة وذلك بعد استقطاع االحتياطي 

القانوني واالختياري وفقا للمادة 106 من قانون الشركات التجارية وتجنيب أو توزيع نسبة المساهمين من األرباح بما ال تقل قيمته عن 

5% من رأس المال ما لم يحدد النظام األساسي نسبة أعلى، ويجوز لشركة سيمبكورب صاللة أن تحدد نسبة المكافآت وبدل حضور 

الجلسات إذا لم تحقق الشركة أبراحا أو حققت أرباحا ال يمكن معها تجنيب أو توزيع كامل نسبة المساهمين من األرباح وفقا للضوابط 

التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة لسوق المال.

وتوزع المكافآت بين أعضاء مجلس اإلدارة حسب النسب والطريقة التي يتم االتفاق عليها وفي حالة عدم االتفاق توزع بالتساوي بين 

أعضاء المجلس. ويحق ألعضاء المجلس الحصول على تعويض عن الخدمات أو األعمال التي يقومون بها وكذلك في حاالت السفر 

ألداء أعمال سيمبكورب صاللة. 

ووفقا لشروط اتفاقية المساهمين ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على أتعاب من سيمبكورب صاللة مقابل أداء واجباتهم 

أو  التكلفة  أو  صاللة  وسيمبكورب  العضو  بين  يبرم  منفصل  خدمات  أو  عمل  عقد  بموجب  الدفع  الواجبة  غير  كأعضاء  والتزاماتهم 
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التعامالت مع األطراف ذات العالقة. 	•

الوقت  في  المالية  لألوراق  مسقط  وسوق  المال  لسوق  العامة  للهيئة  الجوهرية  المعلومات  عن  اإلفصاح  وإجراءات  سياسات  	•

المحدد على أن تتضمن تعريف " المعلومات الجوهرية". 

أي لوائح أخرى يرى مجلس اإلدارة إضافتها لتحقيق أهداف وغايات الشركة. 	•

غاي هو المدير المالي وأمين سر الشركة.الخبرة: 

له خبرة واسعة لمدة 17 عاما في مجال الطاقة والمياه. التحق بسيمبكورب إندستريز. في عام 2010 

إن  كاسكال  وسابقا  )هولندا(،  يوتيليتيز  سيمبكورب  لمجموعة  إقليم  مالي  كمدير  غاي  تعيين  تم 

في، وعقب االستحواذ عليها بواسطة سيمبكورب إندستريز. من 2003 وحتي 2010 عمل غاي كنائب أول 

لرئيس سيمبكورب يوتليتيز للمالية )يو كي( ليمتد حيث قاد عملية تمويل ويلتون 10، وهي أكبر شركة 

للوقود الحيوي في المملكة المتحدة في ذلك الوقت وكذلك إعادة هيكلة مشروع تقاعد محلي. 

إنرون تيسايد  التحاقه بسيمبكورب إندستريز في عام 2003 عمل غاي كمدير مالي في شركة  قبل 

أوبريشنز ليمتد.

ليونيلو بار كارواساالسم:

مدير المحطةالوظيفة: 

2011سنة االلتحاق: 

ودرجة التعليم:  المتحدة  بالمملكة  ليبا  سال-  ال  دي  مدرسة  من  التقنية  إدارة  في  الماجستير  درجة  يحمل 

بالفلبين. وهو مهندس  باتنغاس  الميكانيكية من جامعة والية  بكالوريوس العلوم في الهندسة 

ميكانيكي مهني مرخص من لجنة الرقابة المهنية بالفلبين. 

عمل كاراوس كمدير للمحطة بسيمبكورب صاللة.الخبرة: 

وهو مهندس ميكانيكي له خبرة أكثر من 25 عاما في قطاع الطاقة والمياه وبصفة خاصة في 

مجال االختبار والتشغيل والصحة والسالمة والبيئة. قبل العمل مع سيمبكورب كان مدير التشغيل 

لمحطة فو ماي 3 وهي محطة سعتها 746 ميجاوات في فيتنام. 

اللوائح الداخلية 

وفقا للمادة 68 من قانون الشركات التجارية يتعين على سيمبكورب صاللة وضع لوائح داخلية لتنظيم إدارة الشركة وأعمالها وشئون 

العاملين بها عن طريق مجلس إدارتها وذلك خالل سنة من تاريخ تسجيل الشركة. ولسيمبكورب صاللة عدد من إجراءات الحوكمة 

المالئمة  التعديالت  العامة وستقوم بمراجعتها إلجراء  المساهمة  المال لشركات  العامة لسوق  الهيئة  تستوفي معظم متطلبات 

للتحول لشركة مساهمة عامة على أن تغطي ما يلي:

رفع  وطريقة  بالشركة  المختلفة  بالوظائف  المتعلقة  الضرورية  المسئوليات  يوضح  أن  يجب  والذي  للشركة  التنظيمي  الهيكل  	•

التقارير.

تحديد المستويات والصالحيات المتعلقة بالموافقة على المصروفات والنفقات المالية. 	•

تحديد أتعاب الجلسات والمكافآت والمزايا األخرى المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وأسس احتسابها. 	•

السياسات المتعلقة بالمشتريات وعقود الخدمة. 	•

الحد األدنى من المعلومات الواجب تقديمها لمجلس إدارة الشركة. 	•

السلطات والمهام والمسئوليات المتعلقة باإلدارة التنفيذية واللجان الفرعية والمنبثقة عن مجلس إدارة الشركة. 	•

من  وغيرها  الخدمة  وإنهاء  والترقيات  والتدريب  والتطوير  والتعيين  الرواتب  تتضمن  والتي  البشرية  بالموارد  المتعلقة  السياسات  	•

الجوانب األخرى ذات العالقة. 

السياسات االستثمارية. 	•
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المحدد للجمعية الثانية بأسبوع واحد على األقل. تكون قرارات الجمعية الثانية قانونية مهما كان عدد األسهم الممثل، شرط أن تعقد 

هذه الجمعية خالل شهر واحد من تاريخ الجمعية األولى. تتخذ قرارات الجمعية العامة العادية باألكثرية النسبية لألصوات.

الجمعية العامة غير العادية 

تعقد الجمعية العامة غير العادية للنظر في: 

تخفيض أو زيادة رأس المال المصرح به لسيمبكورب صاللة.   )1(

حل أو تصفية أو اندماج سيمبكورب صاللة.  )2(

بيع نشاط سيمبكورب صاللة أو التصرف به بأي طريقة.  )ج( 

تعديل النظام األساسي. )د( 

)هـ( إصدار سندات قابلة للتداول في اكتتاب عام أو خاص. 

ال تكون مقررات الجمعية العامة غير العادية قانونية إال إذا حضر االجتماع شخصيا أو بالوكالة مساهمون يمثلون ثالثة أرباع رأس مال 

صاللة سيمبكورب المصدر والمدفوع على األقل. إذا لم يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة إلى جمعية ثانية لمناقشة جدول األعمال ذاته. 

ويتم تبليغ الدعوة للمساهمين إلى الجمعية العامة غير العادية الثانية بالطريقة ذاتها التي تم فيها دعوتهم إلى أول جمعية. وذلك 

قبل الموعد المحدد للجمعية الثانية بأسبوعين على األقل. 

تكون قرارات الجمعية الثانية قانونية إذا حضر االجتماع شخصيا أو بالوكالة مساهمون يمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة شرط أن 

يعقد االجتماع خالل ستة أسابيع من تاريخ الجمعية األولى. تتخذ الجمعية العامة غير العادية قراراتها بأكثرية ثالثة أرباع األصوات التي 

اقترعت بشأن قرار معين. بشرط أن ينال هذا القرار دائما أصوات تزيد خمسين% من رأسمال مال سيمبكورب صاللة المصدر والمدفوع.

يحق ألي مساهم أو أي شخص آخر ذي مصلحة أن يراجع المحكمة التجارية، خالل خمس سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، 

لتقضي ببطالن أي قرار واعتباره كأن لم يكن إذا كان قد اتخذ خالل هذه الجمعية بصورة مخالفة ألحكام قانون الشركات التجارية أو 

نظام الشركة أو نظامها الداخلي أو بواسطة الغش أو إساءة استعمل السلطة. 

القيود على تحويل وملكية األسهم 

ال يجوز أن تزيد أسهم أي مساهم عن الحد المقرر في النظام األساسي وقانون الشركات التجارية وقانون سوق رأس المال ما لم يتم 

الحصول على الموافقات الالزمة. 

أي شخص تزيد أسهمه مع أسهم أوالده القصر عن 10% أو أكثر من رأس مال صاللة سيمبكورب صاللة المصدر والمدفوع أن يخطر الهيئة 

العامة لسوق المال بذلك كتابة. كما يبلغ الهيئة كتابة وفورا بأي معاملة أو تداول يؤدي لتغيير في هذه النسبة . 

ال يجوز ألي شخص منفرد أو شخص ذو عالقة أن يتملك 25% أو أكثر من أسهم شركة المساهمة العامة إال وفقا لألحكام التي تصدر 

من الهيئة العامة لسوق المال.

الفصل العشرون

حقوق والتزامات المساهمين

التزامات المساهمين 

تقتصر مسئولية المساهمين على أداء قيمة األسهم التي يتم االكتتاب بها. وال يكون المساهم مسئوال عن ديون سيمبكورب صاللة 

إال بمقدار القيمة االسمية لألسهم التي يكتتب بها. 

حقوق المساهمين 

الحق بقبض األرباح المعلن عنها في الجمعية العامة. 	•

حق األفضلية باالكتتاب بأسهم جديدة. 	•

الحق في االشتراك في توزيع أصول الشركة عند التصفية. 	•

الحق في تحويل األسهم وفقا للقانون. 	•

الحق في االطالع على ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر وسجل المساهمين. 	•

الحق بأن يدعى لحضور اجتماعات الجمعيات العامة وبأن يشترك ويقترع في هذه الجمعيات شخصيا أو بواسطة وكيل) ويكون  	•

له صوت واحد عن كل سهم يملكه(.

أو  الشركة  لنظام  أو  للقانون  مخالفا  كان  إذا  اإلدارة  مجلس  أو  العامة  الجمعية  تتخذه  قرار  أي  إبطال  بطلب  يتقدم  بأن  الحق  	•

لنظامها الداخلي.

الحق بأن يقاضي أعضاء مجلس اإلدارة أو المدققين إنابة عن المساهمين في الشركة.  	•

األقل( لوقف قرارات  يؤيده مساهمين يملكون 5% من األسهم على  أن  )بشرط  المال  العامة لسوق  الهيئة  بأن يطلب من  الحق  	•

الجمعية العامة للشركة التي تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو لإلضرار بهم أو لجلب نفع خاص ألعضاء مجلس اإلدارة 

أو غيرهم.

التقارير والبيانات 

يعد مجلس اإلدارة بيانات مالية مدققة للربع األول والثاني والثالث لكل سنة مالية. كما يعد تقريرا سنويا خالل شهرين من نهاية السنة 

المالية يتضمن الميزانية المدققة وحساب األرباح والخسائر وبيان التدفقات النقية والتغييرات في حقوق المساهمين. وتقرير مجلس 

اإلدارة حول مناقشات وتحليل اإلدارة وتقرير عن حوكمة سيمبكورب صاللة. ويتعين اإلفصاح عن هذه البيانات قبل أسبوعين على األقل 

من الجمعية العامة العادية عبر نظام اإلرسال اإللكتروني بسوق مسقط لألوراق المالية. 

وترسل البيانات السنوية المدققة لمركز المعلومات بسوق مسقط لألوراق المالية خالل ثالثين يوما من نهاية الربع أو أي فترة قانونية 

وفقا لقواعد اإلفصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال من خالل نظام اإلرسال اإللكتروني بسوق مسقط لألوراق المالية. كما 

تقدم ترسل لمركز المعلومات المذكور نسختين من معتمدتين من مجلس اإلدارة.

الجمعية العامة العادية 

لمجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة لالنعقاد في أي وقت وعليه أن يدعوها لالنعقاد عندما يوجب القانون أو نظام الشركة ذلك 

أو عندما يطلب هذا األمر مساهم أو أكثر يمثلون ربع رأسمال الشركة على األقل. يضع جدول أعمال الجمعية مجلس اإلدارة أو مراقبو 

الحسابات إذا كانت الجمعية مدعوة من قبلهم . على مجلس اإلدارة، أو مراقبي الحسابات عند االقتضاء، أن يدرجوا في جدول األعمال 

أي اقتراح يقدمه مساهمون يمثلون أكثر من عشرة% من رأسمال الشركة، شرط أن يرد هذا االقتراح إلدراجه في الجدول قبل الموعد 

أو بوكالة  إال إذا حضر االجتماع شخصيا  العادية قانونية  العامة  المحدد للجمعية بشهر واحد على األقل. ال تكون مقررات الجمعية 

مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على األقل، إذا لم يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة إلى جمعية ثانية لمناقشة جدول األعمال 

ذاته. يتم تبليغ الدعوة الجمعية العامة الثانية للمساهمين بالطريقة ذاتها التي تمت فيها الدعوة إلى أول جمعية ذلك قبل الموعد 



114

شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع )قيد التحويل(

115

طريقة التسوية 

تستخدم سوق مسقط طريقة تسوية متعددة األطراف بحيث تتم تسوية التعامالت على أساس التصافي من قبل الوسيط. وبعد 

المقاصة يتم تحويل األوراق المالية من خالل نظام القيد الدفتري لدى السوق.

إجراءات التسوية 

في نهاية جلسة التداول يحدد عدد األوراق المالية واألموال التي يتعين تسليمها و/أو دفعها في يوم التسوية من خالل عملية التصافي 

وتظهر في تقرير التسوية بشركة مسقط للمقاصة واإليداع. وتتم تسوية الصفقات في T+3 بطريقة التسليم مقابل الدفع. ويتم 

تحويل ملكية األوراق المالية التي تم شراءها بين حسابات المستثمرين وتتم التسوية النقدية بين الوسطاء من خالل بنك التسويات. 

التداول 

يتم تداول األوراق المالية في سوق مسقط في خمسة أيام عمال باستثناء العطالت الرسمية في ما ال يقل عن ساعتين في اليوم. 

لسوق مسقط لألوراق المالية نظام تداول إلكتروني :

يغلق تلقائيا أوامر الشراء التي تتجاوز الحد المضمون من بنك الوسيط أو تصل الحد المحدد لألوامر الخاصة بموجب القانون.  	•

يمكن الشركات والكيانات التي تكون أوراقها المالية مدرجة بالسوق من االطالع على سجل أسهمها.  	•

على المستثمر قبل االستثمار في سوق مسقط أن يتقدم بطلب للحصول على رقم مستثمر من سوق مسقط لألوراق المالية وبعد 

إصداره يتم فتح حساب للمستثمر لحفظ األوراق المالية المتداولة في سوق مسقط. ويكون لكل مستثمر رقم واحد. وبعد الحصول 

على الرقم تخصص السوق للمستثمر حساب تداول مع وسيط مرخص. يتعين على المستثمرين األفراد الذين يرغبون في التداول في 

سوق مسقط االحتفاظ بحساب مباشر لألوراق المالية لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع وحساب لدى وسيط مرخص. 

على المستثمر فتح حساب للتداول لدى وسيط مرخص قبل بداية التداول. وعند فتح الحساب يصبح مقدم الطلب مستثمرا ويحق له 

إصدار تعليمات لتداول األوراق المالية. وتتم تسوية التداوالت بطريقة إلكترونية. 

يحدد رقم المستثمر حساب المستثمر لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع الذي يستخدم لتحويل األسهم من وإلى الحساب في 

كل مرة يشتري فيها المستثمر أو يبيع األوراق المالية. إذا كان المستثمر ينوي بيع األسهم يعين عليه تحويل األسهم لحسابه لدى 

الوسيط. 

تبدأ عملية التداول عندما يطلب المستثمر رسميا من الوسيط شراء أو بيع الورقة المالية وفقا لشروط محددة. 

الشراء  الضرورية لتغطية تعامالته وبصفة خاصة سعر  المبالغ  المالية ودفع كل  األوراق  المستثمر مسئوال عن تكلفة تداول  ويكون 

والعمولة واألتعاب األخرى التي تطلبها السوق. 

نظام التداول 

تستخدم سوق مسقط نظام تداول إلكتروني يعمل حسب األوامر والذي يقوم بمطابقة أوامر الشراء والبيع التي يتقدم بها المستثمر. 

ويمكن للمستثمر أن يقدم أوامر لوسيط مرخص من السوق والذي يقوم بإدخال األوامر في نظام التداول. ثم يقوم النظام بمطابقة 

أوامر البيع والشراء الخاصة بورقة معينة على أساس السعر والكمية. 

كما يظهر نظام التداول تفاصيل أنشطة التداول الحالية والتاريخية بما في ذلك سعر وحجم التداوالت وأوامر الشراء والبيع. 

الفصل الحادي والعشرون

معلومات السوق

خلفية 

تأسست سوق مسقط لألوراق المالي في 21 يونيو 1988 بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/53 وهي سوق األوراق المالية الوحيدة 

في عمان. وبتاريخ 9 نوفمبر 1998 صدر قانون سوق رأس المال بالمرسوم السلطاني رقم 98/80 ومن ثم تأسست الهيئة العامة لسوق 

ولكنها  المال  لسوق  العامة  الهيئة  عن  وإداريا  ماليا  مستقلة  حكومية  جهة  مسقط  وسوق  المال.  سوق  على  رقابية  كجهة  المال 

تخضع إلشرافها. وقد أصدرت الهيئة العامة لسوق المال ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة للشركات المدرجة في سوق 

مسقط وتم تعديله مؤخرا في ديسمبر 2012. 

أنشئ مؤشر سوق مسقط في العام 1992 ويعود تاريخه ليونيو 1990. وزاد عدد الشركات المدرجة في المؤشر وهي اآلن 30 شركة. 

متطلبات اإلدراج 

قبل التقديم لإلدراج في سوق مسقط على الشركة الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال ومدير عام سوق مسقط لألوراق 

والمعلومات  المستندات  مع  التسجيل  تاريخ  من  شهر  خالل  مسقط  لسوق  اإلدراج  طلب  تقديم  الطلب  مقدم  على  ويتعين  المالية. 

التالية: 

شهادة السجل التجاري. 	•

قائمة المفوضين بالتوقيع وعينة من توقيعاتهم. 	•

نسخ من عقد تأسيس الشركة والنظام األساسي. 	•

نشرة اإلصدار . 	•

نسخة معتمدة من محضر الجمعية العامة التأسيسية. 	•

أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.  	•

متطلبات التقارير 

على الشركة المدرجة:

إعداد بيانات مالية ربعية مدققة للربع األول والثاني والثالث من السنة المالية وتقديمها للهيئة في النموذج المقرر خالل 30 يوما  	•

من نهاية الربع )45 يوما للشركات التي لها شركات تابعة(.

إعداد بيانات مالية سنوية مدققة وفقا للمعايير الدولية للمحاسبة وتقديمها للهيئة العامة لسوق المال خالل شهرين من نهاية  	•

السنة المالية أو 14 يوما قبل اجتماع الجمعية العامة للشركة.

تقديم تقارير كفاية رأس المال للهيئة خالل 30 يوما من نهاية كل ربع.  	•

إبالغ الهيئة في حالة تغيير االسم أو العنوان أو عقد التأسيس و/أو النظام األساسي للشركة، أو تغيير أي عضو في مجلس اإلدارة  	•

أو اإلدارة العليا مع ذكر األسباب أو قفل أي فرع أو إنهاء تعامل مع وكيل، أو تغيير المدقق الخارجي للشركة أو حجز أو رهن أصول 

الشركة وأي دعاوى تقام ضد الشركة قد يكون لها تأثير جوهري على المركز المالي للشركة.

المقاصة والتسوية 

تتولى شركة مسقط للمقاصة واإليداع حفظ سجالت المساهمين وتقدم خدمات الحفظ واألمانة لألوراق المالية ووحدات صناديق 

التي تصدرها الحكومة.  المالية األخرى  المتداولة في السوق واألوراق  المالية والسندات  المدرجة في سوق مسقط لألوراق  االستثمار 

وتتم تسوية كل المعامالت التي تتم في سوق مسقط على أساس T+3 )ثالثة أيام بعد تاريخ التداول(.
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الفصل الثاني والعشرون

شروط وإجراءات االكتتاب

هيكل اإلصدار 

الفئة الثانية من المساهمينالفئة األولى من المساهمين

13364007 سهم20046012 سهم عدد األسهم

40%60%النسبة من اإلصدار

حسب النسبةحسب النسبةأسس التخصيص

50100 ثم مضاعفات 100 سهم100 ثم مضاعفات 100 سهمالحد األدنى لالكتتاب

3341000 ما يعادل 10% من حجم اإلصدار50000 سهمالحد األقصى لالكتتاب

االكتتاب في وقت تسليم شروط دفع رسوم الطلب 100% من مبلغ  تدفع 

الطلب لبنك االكتتاب

االكتتاب في وقت تسليم  100% من مبلغ  تدفع 

الطلب لبنك االكتتاب

يسلم الطلب ألي من بنوك االكتتاب في أو قبل شروط أخرى

26 سبتمبر 2013م

يسلم الطلب ألي من بنوك االكتتاب في أو قبل 

26 سبتمبر 2013م

28 أغسطس 2013م إلى 26 سبتمبر 282013 أغسطس 2013م إلى 26 سبتمبر 2013مدة االكتتاب

أهلية االكتتاب في اإلصدار 

سيكون االكتتاب مفتوحا لألفراد واألشخاص االعتباريين العمانيين وغير العمانيين. ويعامل كل األفراد واألشخاص االعتباريين الخليجيين 

مثل األفراد واألشخاص االعتباريين العمانيين ألغراض امتالك األسهم في الشركات العمانية. 

إال بموافقة  العامة  المساهمة  أو أكثر من األسهم في شركات  الثانية امتالك %25  الدرجة  أو ذو عالقة حتى  ال يجوز لشخص منفرد 

صريحة من الهيئة. 

األشخاص الذين يحظر عليهم االكتتاب 

وفقا لقانون سوق رأس المال ال يجوز للمتقدمين أدناه االكتتاب في اإلصدار:

المؤسسات الفردية: يجب على صاحب المؤسسة الفردية تقديم الطلب باسمه الشخصي. 	•

حسابات العهدة: العمالء المسجلين كحسابات عهدة يجوز لهم تقديم الطلبات بأسمائهم الشخصية فقط. 	•

الطلبات المتعددة: ال يجوز للشخص أن يتقدم بأكثر من طلب. 	•

الطلبات المشتركة: ال يجوز لمقدم الطلب أن يتقدم بطلبات باسم أكثر من فرد واحد وتشمل الطلبات التي تقدم إنابة عن الورثة  	•

الشرعيين. 

كل الطلبات المشار إليها سيتم رفضها دون االتصال بمقدم الطلب.

االكتتاب إنابة عن األطفال القصر 

ألغراض االكتتاب يعتبر أي شخص أقل من 18 عاما في تاريخ تقديم الطلب يعتبر قاصرا. 	•

يجوز للوالد فقط االكتتاب إنابة عن األطفال القصر. 	•

إنابة عن القاصر من شخص غير والده يجب على الشخص الذي يقدم الطلب إرفاق توكيل شرعي صادر  في حالة تقديم طلب  	•

من جهة مختصة يخوله التعامل في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو االستثمار. 

جلسات التداول

تتم جلسات التداول في أيام األحد إلى الخميس )ما عدا العطالت الرسمية في عمان( كما يلي: 

الوقت

9:00- 10:00جلسة ما قبل التداول

10:00-13:00جلسة التداول

13:00اإلقفال 

تعليق اإلدراج 

يجوز لسوق مسقط لألوراق المالية تعليق تداول أي ورقة مدرجة في حالة وجود معلومات أو إشاعات قد تؤثر على سعر الورقة أو في 

حالة إعادة هيكل رأسمال الشركة أو تجزئة أسهمها. كما يجب تعليق تداول األوراق المالي للشركة في حالة حل أو تصفية الشركة. 

أداء التداول

يظهر الجدول أدناه عدد الشركات المدرجة، وعدد األسهم التي تم تداولها والقيمة وعدد الصفقات كما في 31 ديسمبر لكل سنة . 

201020112012

119114115عدد الشركات المدرجة

301323664319عدد األسهم التي تم تداولها )مليون(

12749811025قيمة األسهم التي تم تداولها

538560359596328809عدد الصفقات 

109021034211665القيمة السوقية )مليون ريـال(

المصدر: البيانات اإلحصائية السنوية لسوق مسقط لألوراق المالية



118

شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع )قيد التحويل(

119

في حالة عدم تغطية االكتتاب في أي فئة محددة يتم تحويله إلى الفئة األخرى. التخصيص النهائي وفق األسس أعاله سيتم البت 

فيه بواسطة مدير اإلصدار وسيمبكورب صاللة بالتنسيق مع الهيئة العامة لسوق المال.

الحد األدنى لالكتتاب العام 

الحد األدنى لألسهم التي يتم االكتتاب بها للمستثمرين من الفئة األولى 100 سهم ومضاعفات 100 بعد ذلك. وبالنسبة للمستثمرين من 

الفئة الثانية سيكون الحد األدنى 50100 ومن ثم مضاعفات ال 100 بعد ذلك. 

الحد األقصى لالكتتاب العام

الحد األقصى لالكتتاب في أسهم اإلصدار للمستثمرين من الفئة األولى 50000 سهم . والحد األقصى للمستثمرين من الفئة الثانية %10 

من إجمالي حجم اإلصدار وهو ما يعادل 3341000 سهم. وال يجوز ألي شخص االكتتاب بأكثر من ذلك.

وألغراض احتساب هذه النسبة يتم دمج طلب االكتتاب الخاص بالوالد )أو ولي األمر( مع طلبات االكتتاب الخاصة باألوالد القصر، وإذا 

تجاوز حجم األسهم المكتتب بها النسبة المذكورة فإنه يتم تخفيض األسهم المسجلة في كل طلب بالنسبة والتناسب قبل إجراء 

عملية التخصيص. 

وليست سيمبكورب صاللة أو مدير اإلصدار أو المنسق الدولي ومدير السجل مسئولين عن أي تغيير في القوانين واللوائح بعد تاريخ هذه 

النشرة. ويتعين على المكتتبين التحقق من تقيد طلباتهم بالقوانين واللوائح المعمول بها. 

شروط الدفع 

اكتتاب  بنك  كل  مع  صاللة"  لسيمبكورب  العام  األولى  اإلصدار   " يسمى  خاص  حساب  األسهم  يبيعون  الذين  المساهمون  يفتح  	•

لتحصيل أموال االكتتاب. 

يدار الحساب من قبل بنك االكتتاب والذي يقوم بعد التخصيص ورد األموال بتحويل الرصيد لمدير اإلصدار. 	•

يدفع كل مكتتب نقدا أو بشيك أو بحوالة المبلغ عند تقديم طلب االكتتاب و/أو التخصيص.  	•

تفاصيل الحساب المصرفي 

يتعين على كل مكتتب ذكر تفاصيل الحساب المصرفي الخاص به ) المسجل باسم صاحب الطلب(، وال يجوز للمكتتب استخدام  	•

رقم حساب مصرفي يخص شخص آخر عدا أوالده القصر فقط. 

صحة  يثبت  ما  تقديم  المكتتب  على  يجب  فإنه  االكتتاب،  بنك  غير  آخر  بنك  لدى  مسجاًل  للمكتتب  المصرفي  الحساب  كان  إذا  	•

صاحب  واسم  رقم  توضح  المكتتب  بنك  من  وثيقة  أي  بتقديم  اإلثبات  هذا  ويكون  بالطلب،  الواردة  المصرفي  الحساب  تفاصيل 

الحساب وتشمل المستندات المقبولة كشف الحساب أو رسالة أو أي مستند صادر من البنك يؤكد هذه المعلومة . على المكتتب 

ضمان أن اإلثبات المقدم مقروء بوضوح ويحتوي على المعلومات المطلوبة. ولمزيد من التوضيح، فإن المكتتب غير ملزم بتقديم 

إثبات عن صحة تفاصيل حسابه المصرفي إذا قام باالكتتاب عن طريق البنك الذي يحتفظ بحسابه لديه، حيث يتعين على البنك في 

هذه الحالة التحقق من صحة حساب المكتتب من خالل نظامه الخاص به أو من خالل اإلثبات المقدم له من المكتتب. 

على كل المستثمرين من الفئة الثانية الذين لديهم حساب تقديم مستند يؤكد تفاصيل الحساب حسب الوارد في الطلب. ويتم  	•

ذلك بتقديم أي مستند من البنك يذكر فيه رقم الحساب واسم صاحب الحساب. وتشمل المستندات المقبولة كشف الحساب 

أو رسالة أو أي مستند صادر من البنك يؤكد هذه المعلومة . على المكتتب ضمان أن اإلثبات المقدم مقروء بوضوح ويحتوي على 

المعلومات المطلوبة.

بناء على تعليمات الهيئة فإنه سوف يتم إدراج تفاصيل الحساب المصرفي المشار إليه في سجالت شركة مسقط للمقاصة واإليداع، 

وسوف يتم استخدامه في تحويل األموال الفائضة من االكتتاب وكذلك توزيعات األرباح المستحقة للمساهم لدى الجهات المصدرة 

لألوراق المالية المدرجة بسوق مسقط لألوراق المالية، أما بالنسبة للمكتتبين الذين لديهم حسابات مصرفية مقيدة حاليا لدى شركة 

مسقط للمقاصة واإليداع فإنه سوف يتم استخدام الحساب المصرفي الوارد بطلب االكتتاب في تحويل المبالغ الفائضة فقط.

تتضمن  التي  القصر  األوالد  طلبات  باستثناء  المكتتب،  يخص  ال  بالطلب  الوارد  المصرفي  الحساب  كان  إذا  االكتتاب  طلب  رفض  سيتم 

تفاصيل الحساب المصرفي الخاصة بآبائهم. 

رقم المكتتب لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع 

للمقاصة  مسقط  شركة  لدى  مساهم  ورقم  حساب  له  يكون  أن  اإلصدار  في  لالكتتاب  طلبا  يقدم  شخص  ألي  يكون  أن  يجب  	•

للمقاصة  بذلك لدى شركة مسقط  الخاصة  بتعبئة االستمارة  يتقدم بطلب وفتح حساب مستثمر  أن  واإليداع. يجوز ألي شخص 

واإليداع. ويتم الحصول على االستمارة من مكتب شركة مسقط للمقاصة واإليداع أو بموقعها www.csdoman.om  أو من شركات 

الوساطة المرخصة من قبل سوق مسقط لألوراق المالية . ويقدم الطلب من خالل أي من القنوات التالية: 

المكتب الرئيسي لشركة مسقط للمقاصة واإليداع: ص.ب 952، ر.ب 112، روي، هاتف رقم 24822222، فاكس رقم 24817491.  	•

فرع سوق مسقط لألوراق المالية بصاللة هاتف: 9822 2329 968+ 9833 2329 968+ . 	•

مكتب أي شركة وساطة مرخصة من قبل سوق مسقط لألوراق المالية.  	•

بإرسال فاكس إلى شركة مسقط للمقاصة واإليداع على الرقم: 7491 2481 968+.  	•

 www.csdoman.om بفتح حساب من خالل موقع شركة مسقط للمقاصة واإليداع 	•

لكي يفتح الشخص االعتباري حسابا لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع يجب أن يقدم مستندات التأسيس على النموذج الذي  	•

تعده شركة مسقط للمقاصة واإليداع وتعبئة استمارة الطلب من أجل فتح الحساب والحصول على رقم المستثمر. 

على الشخص الذي يكون له حساب لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع أن يؤكد بيانات الحساب. ويجوز له تحديث بياناته من  	•

خالل أي من القنوات المذكورة أعاله. 

المكتتب المسجل لدى شركة مسقط  إلى عنوان  األرباح  التخصيص وشيكات توزيعات  المراسالت بما في ذلك إخطار  ترسل كل  	•

للمقاصة واإليداع. على المكتتب التأكد من صحة عنوانه المسجل لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع.

على مقدم الطلب الحصول على رقم المستثمر من شركة مسقط للمقاصة واإليداع من أجل إكمال الطلب. وعليه التأكد من  	•

صحة رقم المستثمر المبين في الطلب. الطلبات التي ال تحمل أرقام صحيحة سترفض بدون االتصال بمقدم الطلب. 

للمزيد من المعلومات عن هذه اإلجراءات يرجى االتصال بشركة مسقط للمقاصة واإليداع: 	•

شركة مسقط للمقاصة واإليداع

هاتف: 4827 2481 968+ فاكس : 7491 2481 968+ 

 www.csdoman.om

مدة االكتتاب 

يبدأ االكتتاب في 28 أغسطس 2013م وينتهي في 26 سبتمبر 2013م عند نهاية ساعات العمل الرسمية ببنوك االكتتاب.

التخصيص في حالة زيادة االكتتاب 

في حالة زيادة االكتتاب يقسم االكتتاب بين المستثمرين المؤهلين على النحو اآلتي: 

الفئة األولى من المستثمرين: 20046012 سهما أي 60% من أسهم االكتتاب لألفراد واألشخاص االعتباريين الذي يتقدمون بطلبات للحصول 

على 50000 سهم. يجب أن يكون التوزيع على أساس النسبة. 

الفئة الثانية من المستثمرين: 13364007 سهما أي 40 %  من أسهم االكتتاب لألفراد واألشخاص االعتباريين الذي يتقدمون بطلبات للحصول 

على أكثر من 3341000 سهم. يجب أن يكون التوزيع على أساس النسبة. 

التخصيص في حالة عدم االكتتاب في كل األسهم 

في حالة عدم االكتتاب في كل األسهم، سيتم تعديل أسهم اإلصدار بحيث يحتفظ المساهمون الذين يبيعون األسهم باالحتفاظ 

باألسهم التي لم يتم االكتتاب بها. 
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إذا اكتتب الشخص بعدة طلبات وبنفس االسم سترفض كلها. 	•

إذا لم ترفق بالطلب الوثائق الثبوتية المنصوص عليها في نشرة اإلصدار.  	•

إذا لم يتضمن الطلب جميع تفاصيل الحساب المصرفي للمكتتب.  	•

إذا لم تكن جميع تفاصيل الحساب المصرفي الخاص بالمكتتب الواردة بالطلب صحيحة.  	•

الذين  القصر  األوالد  بأسماء  المقدمة  الطلبات  باستثناء  المكتتب  تخص  بالطلب  الواردة  المصرفي  الحساب  تفاصيل  تكن  لم  أو  	•

يجوز لهم استخدام تفاصيل الحسابات المصرفية آلبائهم. 

إذا لم يرفق بالطلب نسخة من الوكالة الشرعية المنصوص عليها في النشرة بالنسبة للشخص الذي يكتتب نيابة عن شخص آخر  	•

)باستثناء اآلباء الذين يكتتبون عن أوالدهم القصر(.

إذا لم يستوف الطلب أيًا من المتطلبات القانونية المنصوص عليها في نشرة اإلصدار. 	•

إذا تبين لبنك االكتتاب بعد استالم الطلب عدم استيفاء الطلب للمتطلبات القانونية المنصوص عليها في نشرة اإلصدار فإنه يتعين 

عليه بذل العناية الواجبة لالتصال بالمكتتب لتصحيح الخطأ المكتشف، وإذا تعذر تصحيح الخطأ خالل الفترة المحددة فإنه يتعين على 

بنك االكتتاب إعادة الطلب للمكتتب مع قيمة االكتتاب.

رفض طلبات االكتتاب

يجوز لمدير اإلصدار رفض طلبات االكتتاب في أي من الحاالت المشار إليها أعاله وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق 

المال وتقديم تقرير مفصل للهيئة يوضح تفاصيل طلبات االكتتاب المراد رفضها وأسباب الرفض.

االستعالم والشكاوي

إعادة  أو  المرفوضة  الطلبات  أو  بالتخصيص  المتعلقة  األمور  حول  الشكاوي  تقديم  أو  االستفسار  في  يرغبون  الذين  المكتتبين  على 

المكتتب  على  يتعين  الفرع  تجاوب  عدم  حالة  وفي  خالله،  من  االكتتاب  تم  الذي  البنك  بفرع  االتصال  االكتتاب  عن  الفائضة  المبالغ 

االتصال بأي من األشخاص اآلتية بياناتهم:

تفاصيل االتصالالعنوان البريديجهة االتصالالبنك

حسين إقبال على بنك ظفار ش.م.ع.ع

اللواتي

ص.ب 1507 ، ر.ب 112

روي، سلطنة عمان

هاتف: 96824787348+

فاكس: 96824784428+

hialawati*bankdhofar.com :البريد اإلليكتروني

ص.ب 1507 ، ر.ب 112عائشة سعيد الخنجري

روي، سلطنة عمان

هاتف: 96824790466+ - داخلي: 420

فاكس: 96824784428+

askhanjari*bankdhofar.com :البريد اإلليكتروني

ص.ب 134، ر.ب 112أحمد البوسعيديبنك مسقط ش.م.ع.ع

روي، سلطنة عمان

هاتف: 96824768064+

فاكس: 96824787764+

ahmedbu*bankmuscat.com :البريد اإلليكتروني

البنك الوطني العماني 

ش.م.ع.ع

كوكب على سعيد 

الحسني

ص.ب 751، ر.ب 112

روي، سلطنة عمان

هاتف: 8610/ 96824778757+

فاكس: 96824778993+

KoukabH*nbo.co.om :البريد اإلليكتروني

بنك عمان العربي 

ش.م.ع.م

ص.ب 2010، ر.ب 112لجينة ناصر اإلسماعيلي

روي، سلطنة عمان

هاتف: 24827378/ 96824754663+

فاكس: 96824827367+

l.ismaili*oabinvest.com :البريد اإلليكتروني

إذا لم يستطع بنك االكتتاب التوصل إلى حل أو تسوية مع الشخص المكتتب، يتعين عليه إحالة الموضوع إلى مدير اإلصدار، ويتعين 

على بنك االكتتاب إفادة المكتتب بما يتم التوصل إليه بشأن الموضوع محل النزاع. 

الوثائق المطلوبة 

تقديم ما يثبت صحة رقم الحساب المصرفي الوارد في طلب االكتتاب في حالة واحدة فقط وهي االكتتاب عن طريق بنك آخر  	•

غير البنك المسجل لديه حساب المكتتب.

نسخة من الوكالة الشرعية سارية المفعول ومسجلة لدى السلطات القانونية المختصة في حالة االكتتاب نيابة عن شخص آخر  	•

)باستثناء اكتتاب األب عن أوالده القصر(.

إرفاق  بالتوقيع، يجب  األفراد( وموقعة من قبل شخص بصفته مفوض  اعتباريين )من غير  بواسطة أشخاص  االكتتاب  في حالة  	•

نسخة من الوثيقة التي تثبت ذلك.

كيفية االكتتاب 

يتحمل المكتتب مسؤولية استيفاء جميع بياناته وضمان صحة وسريان مفعول المعلومات الواردة بالطلب. وعلى المكتتب قبل تعبئة 

طلب االكتتاب مراعاة االطالع على نشرة اإلصدار وقراءة شروط وإجراءات االكتتاب بعناية تامة.

على المكتتب تعبئة طلب االكتتاب واستيفاء جميع بياناته . 	•

على المكتتب تقديم الطلب إلى أحد بنوك االكتتاب المحددة في النشرة مع سداد قيمـة األسهم كما هي محددة بالنشرة مع  	•

مراعاة إرفاق الوثائق المؤيدة.

شيك أو حوالة باسم : "اإلصدار العام األولي لسيمبكورب صاللة" 	•

بنوك االكتتاب 

تقبل طلبات االكتتاب لدى بنوك االكتتاب خالل ساعات العمل الرسمية فقط.

توجيه  أيضًا  وعليه  النشرة،  هذه  في  الواردة  للمتطلبات  استيفائها  من  التأكد  بعد  االكتتاب  طلبات  قبول  االكتتاب  بنك  على  ويتعين 

المكتتبين إلى استيفاء أية نواقص تظهر في الطلب المقدم.

يتحمل المكتتب مسؤولية تسليم طلب اكتتابه إلى أحد بنوك االكتتاب قبل انتهاء فترة االكتتاب، هذا ويحق لبنوك االكتتاب عدم قبول 

أي طلب اكتتاب يرد إليها بعد ساعات الدوام الرسمية في تاريخ انتهاء فترة االكتتاب .

الدفع في حساب االيسكرو 

يدفع كل المستثمرين مبلغ االكتتاب نقدا أو بشيك أو بحوالة في وقت تقديم الطلب أو التخصيص في حساب " اإلصدار العام  	•

األولي لسيمبكورب صاللة."

في حالة تخصيص أسهم أقل من العدد المذكور في الطلب أو بسعر أقل من السعر الذي تم حساب المبلغ به يرد المبلغ الزائد  	•

،إن وجد، للمستثمر من حساب "اإلصدار العام األولي لسيمبكورب صاللة." 

قبول طلبات االكتتاب

يتعين على بنوك االكتتاب عدم استالم أو قبول طلبات االكتتاب في الحاالت التالية :

إذا لم يكن طلب االكتتاب موقعًا من قبل المكتتب. 	•

إذا لم يتم سداد قيمة األسهم المكتتب بها طبقًا للشروط الواردة في نشرة اإلصدار. 	•

إذا تم سداد قيمة األسهم المكتتب بها بشيك وتم رفضه ألي سبب كان .  	•

إذا لما يتضمن رقم المستثمر المسجل لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع. 	•

إذا تم تقديم طلب االكتتاب بأسماء مشتركة. 	•

إذا كان المكتتب مؤسسة فردية أو حساب عهدة.  	•

إذا كان رقم المستثمر المسجل بطلب االكتتاب غير صحيح. 	•
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يعتبر كل مشتر ألسهم اإلصدار قد تعهد ووافق على ما يلي: 

أن المشتري ليس )1( شخصا في الواليات المتحدة ويشتري أسهم اإلصدار خارج الواليات المتحدة وفقا للوائح )2( يشتري أسهم   )1(

اإلصدار لحسابه الخاص أو لحساب شخص ليس في الواليات المتحدة خارج الواليات المتحدة )3( يدرك وأي مالك ألسهم اإلصدار بأن 

بيع أسهم اإلصدار له يتم وفقا لالئحة اس أو أي استثناء آخر من متطلبات التسجيل وفقا لقانون األوراق الملية بالواليات المتحدة.

يدرك المشتري أن أسهم اإلصدار بيعت في معاملة ال تضمن أي إصدار عام في الواليات المتحدة بالمعنى الوارد في قانون األوراق   )2(

المالية بالواليات المتحدة وأن أسهم اإلصدار لم تسجل ولن تسجل بموجب قانون األوراق المالية بالواليات المتحدة وأنه )أ( إذا قرر 

المشتري في المستقبل عرض أو إعادة بيع أو رهن أو تحويل أسهم اإلصدار، ويجوز عرض، وإعادة بيع أو رهن أو تحويل أسهم اإلصدار 

)1( في الواليات المتحدة لشخص يعتقد البائع بشكل معقول أنه مشتر مؤسسي مؤهل )حسب تعريف المصطلح في الالئحة 

رقم 144 أ بموجب قانون األوراق المالية في الواليات المتحدة أو )2( لشخص ليس في الواليات المتحدة، خارج الواليات المتحدة وفقا 

لالئحة اس وأنه )ب( المشتري، واي مالك الحق، يتعين عليه إخطار أي مشتر الحق ألسهم اإلصدار يشتري منه األسهم بالقيود على 

إعادة البيع المشار إليها في )أ( أعاله. 

يدرك المشتري أن أسهم اإلصدار المملوكة في هيئة شهادات )إن وجدت( يجب أن يوضح عليها ما يأتي:  )ج( 

"هذه الورقة المالية غير مسجلة ولن تسجل وفقا لقانون األوراق المالية بالواليات المتحدة لعام 1933 وتعديالته )قانون   

األوراق المالية( واي قانون لألوراق المالية بالواليات في الواليات المتحدة األميركية أو باستثناء المبين في نشرة إصدار 

الشركة )نشرة اإلصدار( أو قانون األوراق المالية ألي بلد آخر ال يجوز إعادة عرضها أو إعادة بيعها أو رهنها أو تحويلها إال 

وفقا للمسوح به وفقا لهذا التوضيح. بهذا يتعهد المالك بقبوله هذه الورقة ويقر ويوافق أنه لن يعرضها أو يعيد بيعها 

أو يرهنها أو يقوم بتحويلها أال وفقا لقانون األوراق المالية بالواليات المتحدة والقوانين األخرى المعمول بها لمحول إليه 

يكون )I( ليس )شخصا في الواليات المتحدة( حسب التعريف الوارد في الالئحة رقم 902 بموجب قانون األوراق المالية 

وفقا  المتحدة  الواليات  خارج  المعايير  هذه  يستوفي  مشتر  لحساب  أو  الخاص  لحسابه  يشتري  المتحدة  الواليات  في 

لالئحة اس )II( ليس مشتر مؤسسي مؤهل )حسب تعريفه في القاعدة رقم 144أ من قانون األوراق المالية األمريكي( 

يشتري لحسابه أو لحساب مشتر يستوف المعايير أو )III( في معاملة ال تخضع لمتطلبات لوائح قانون األوراق المالية 

و)واي( )1( عند تسليم كل الشهادات واآلراء والمستندات األخرى التي تطلبها الشركة و)2( وفقا ألي قانون لألوراق المالية 

معمول به في أي والية في الواليات المتحدة وأي بلد آخر.  

بقيود  إخطار  تقديم  على  الورقة  لهذه  ويوافق كل محول  الواردة هنا.  للقيود  وفقا  إال  الورقة  تحويل هذه  يمكن  ال   

التحويل المبينة هنا وفي نشرة اإلصدار للمحول إليه. 

المستثمرون المؤهلون

يجوز عرض وبيع أسهم اإلصدار ألشخاص غير أمريكيين ليسوا خارج الواليات المتحدة وفقا لالئحة اس. يجوز للمساهم بيع، وتحويل، 

ورهن أو التصرف في أسهم اإلصدار فقط لمحول إليه في الواليات المتحدة يكون مشتر مؤسسي مؤهل وفقا الستثناء من متطلبات 

التسجيل في قانون األوراق المالية في الالئحة 144 أ وفقا الستثناء آخر أو معاملة ليست خاضعة لمتطلبات التسجيل في قانون األوراق 

المالية األمريكي. "انظر القيود أعاله.

إخطارات التخصيص وإعادة المبالغ الفائضة

سيتم تخصيص األسهم المكتتب بها وإعادة األموال الفائضة خالل 15 يومًا من تاريخ انتهاء فترة االكتتاب بعد استالم موافقة الهيئة 

بعد  يوم   15 خالل  المؤهلين  للمكتتبين  الزائدة  األموال  بإرجاع  التخصيص  مدير  سيقوم  التخصيص.  أسس  حول  المال  لسوق  العامة 

انتهاء فترة االكتتاب وبعد استالم موافقة الهيئة العامة لسوق المال. يقوم مدير اإلصدار بإرسال إخطارات التخصيص بالبريد إلى جميع 

المكتتبين الذين خصصت لهم أسهم طبقًا للعناوين المسجلة لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع وتسجيل األوراق المالية. 

الجدول الزمني 

يوضح ا لجدول التالي الجدول الزمني المتوقع إلجراءات االكتتاب

التاريخاإلجراء

28 أغسطس 2013مبدء االكتتاب

26 سبتمبر 2013مإقفال االكتتاب

7 أكتوبر 2013مالتاريخ المحدد لتسلم مدير اإلصدار بيانات االكتتاب والسجالت النهائية من بنوك االكتتاب

7 أكتوبر 2013مإخطار الهيئة بنتيجة االكتتاب ومقترحات التخصيص

8 أكتوبر 2013مموافقة الهيئة على التخصيص

9 أكتوبر 2013مبدء إعادة األموال وإرسال إخطارات التخصيص

10 أكتوبر 2013مإدراج أسهم اإلصدار في سوق مسقط

إدراج وتداول األسهم

ستدرج أسهم اإلصدار في سوق مسقط لألوراق المالية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في تاريخ طلب اإلدراج. تاريخ اإلدراج الوارد 

أعاله تقديري وسيعلن تاريخ اإلدراج المحدد على موقع سوق مسقط لألوراق المالية.

المسؤوليات وااللتزامات

بالمسؤوليات  االلتزام  واإليداع  للمقاصة  مسقط  وشركة  االكتتاب  وبنوك  السجل  ومدير  الدولي  والمنسق  اإلصدار  مدير  على  يتعين 

تضمنتها  أخرى  مسؤوليات  بأية  االلتزام  عليها  يتعين  كما  الهيئة،  من  الصادرة  واللوائح  التعليمات  بموجب  لها  المحددة  والمهام 

االتفاقيات المبرمة فيما بينهم وبين سيمبكورب صاللة. 

هذا ويتعين على األطراف المسؤولة جبر األضرار الناتجة عن أي إهمال ترتكبه في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليها، ويعد مدير 

اإلصدار والمنسق الدولي ومدير السجل ،هو الجهة المسئولة أمام الجهات الرقابية في اتخاذ اإلجراءات والتدابير المناسبة والالزمة لجبر 

هذه األضرار. 

القيود على التحويل 

لن تسجل أسهم اإلصدار بموجب قانون األوراق المالية بالواليات المتحدة أو أي قانون لألوراق المالية بأي والية في الواليات المتحدة 

األميركية وال يجوز عرضها أو بيعها في الواليات المتحدة أو لحساب أو منفعة أي شخص في الواليات المتحدة إال في بعض التعامالت 

أو  رهن  أو  بيع  إعادة  أو  عرض  إعادة  يجوز  ال  ثم،  ومن  المتحدة  بالواليات  المالية  األوراق  لقانون  وفقا  التسجيل  متطلبات  من  المعفية 

تحويل أسهم اإلصدار في الواليات المتحدة أو ألشخاص في الواليات المتحدة ما لم يتم تسجيل اإلصدار بموجب قانون األوراق المالية 

المستثمرون   " المسماة  للقيود  ووفقا  المتحدة  الواليات  في  التسجيل  متطلبات  من  إعفاء  على  الحصول  بعد  أو  المتحدة  بالواليات 

المؤهلون أدناه." 
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 مسودة لإلعتماد
 
 

 تقرير المراجعين المستقلين إلى المساهمين في
 شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه  ش.م.ع.م

 

 
 تقرير عن القوائم المالية

شركةل سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.م (" الشركة") الواردة في  لقد راجعنا القوائم المالية المرافقة 
 الصفحات من ٢ إلى ٢٤ والتي تشتمل على قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ وقائمة الدخل

 الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات
 تشتمل على ملخص عن السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.

 
 مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية

 إن اإلدارة مسئولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه القوائم المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية وقانون
 الشركات التجارية لسنة ١٩٧٤ وتعديالته، وعن تلك الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة مناسبة لتمكنها من

 إعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء كان ذلك بسبب الغش أو الخطأ.

 مسؤولية مراجعي الحسابات
 مسئوليتنا هي إبداء الرأي على هذه القوائم المالية بناءا على المراجعة التي نقوم بها. لقد قمنا بمراجعتنا وفقا
 لمعايير المراجعة الدولية التي تتطلب منا االلتزام بالمتطلبات األخالقية المالئمة وتخطيط وتنفيذ أعمال

 المراجعة بهدف التوصل إلى درجة مقبولة من القناعة عما إذا كانت القوائم المالية تخلو من أخطاء جوهرية.
عمالأ المراجعة القيام بإجراءات بغرض الحصول على أدلة مراجعة عن المبالغ واإلفصاحات الواردة  تتضمن 
 في القوائم المالية. تعتمد اإلجراءات المختارة على حكمنا وتقديرنا بما في ذلك تقييم لمخاطر التحريف
 الجوهرية بالقوائم المالية سواء كان ذلك بسبب الغش أو الخطأ. عند القيام بإجراءات تقييم لهذه المخاطر يأخذ
 المراجع في االعتبار ضوابط الرقابة الداخلية المالئمة لقيام الشركة باإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية
 وذلك بغرض تصميم إجراءات المراجعة المالئمة في سياق هذه الظروف ولكن ليس لغرض إبداء الرأي عن
. كما تتضمن المراجعة أيضاً تقييما لمدى مالءمة السياسات شركةلل   مدى فعالية ضوابط الرقابة الداخلية 
 المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي وضعتها اإلدارة إضافة إلى تقييم للعرض الكلي

 للقوائم المالية.
 وفي اعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس لرأي المراجعة الذي نقوم

 بإبدائه.
 
 
 

 

 لشركة

 

 

 الجوهرية، عن المركز المالي
 الرأي

 وفي رأينا أن القوائم المالية تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي
 سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.م كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية

 السنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.
 
 

 تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
 وفي رأينا أن القوائم المالية لشركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.م كما في وللسنة المنتهية في
 ٣١ ديسمبر ٢٠١٠، ومن جميع النواحي الجوهرية تتمشي مع متطلبات قانون الشركات التجارية لعام ١٩٧٤

 وتعديالته.
 
 
 
 
 
 
 
 ------ ٢٠١١ كي بي ام جي
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 صفحة ٢

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

 الفترة من ٢٩ سبتمبر
 إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩
 لایرعماني             

 
 
 
 للسنة المنتهية

  ديسمبر 31
٢٠١٠ 

 لایر عماني

 
 
 
 
 
 
 
 إيضاح

 قائمة الدخل الشامل

 
 
 
 

 مصروفات إدارية وعمومية (٣٨٧ ٢٢) (٥٩٨ ٣)
 
 

 الخسارة قبل ضريبة الدخل (٣٨٧ ٢٢) (٥٩٨ ٣)
 
 

 مصروفات ضريبة الدخل ٩         -                   -
 
 
 

 الخسارة بعد الضريبة للسنة (٣٨٧ ٢٢) (٥٩٨ ٣)
 
 

 الدخل الشامل اآلخر
 

 (خسارة شاملة أخرى)، صافي ضريبة الدخل:
 
 
 
 

٢٨٦ ٩١١ ٢ 
--------- 

 
 
(١٦٤ ٤٦٧ ١٥) 
------------ 

 لتغطية
٤ 

 الجزء الفعال من التغير في القيمة العادلة
 التدفق النقدي

 

٦٨٨ ٩٠٧ ٢ 
 

(٥٥١ ٤٨٩ ١٥) 
 مجموع الدخل الشامل (الخسارة  الشاملة)عن

 

=========== 
 

============= 
 السنة/الفترة

تالواردة على الصفحا ٦ إلى ٢٤ تشكل جزءا من هذه القوائم المالية.  اإليضاحات 
 تقرير مراجعي الحسابات وارد على صفحة ١

اإليضاحات الواردة على الصفحات 131 إلى 149 تشكل جزءا من هذه القوائم المالية.

تقرير مراجعي الحسابات وارد على صفحة 127

اإليضاحات الواردة على الصفحات 131 إلى 149 تشكل جزءا من هذه القوائم المالية.

تقرير مراجعي الحسابات وارد على صفحة 127

 صفحة ٣

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

١٣٥ ٨٤٧ ٥٦ ١٩٠ ٣٣٣ ٩٤ ١٠
 االلتزامات غير المتداولة

قرض من مساهمين
- ٦٠٩ ٧٤٩ ٨٢ ١٢ قرض األجل
- 

٩٩٤ ٣٩٦ 
٥١٦ ٣٠٥ ٢

٠٩٨ ٣٢ 
- 

٠٤٣ ٢٦٨ ١٤

١٣ 
 ٤ و ٩

٤

 إلتزام تقاعد األصل
 إلتزام ضريبة مؤجلة

أدوات مشتقة

 

 قائمة المركز المالي
كما فى ٣١ ديسمبر

٢٠٠٩ ٢٠١٠

لایر عماني لایر عماني إيضاح

٦٥٥ ٢٠١ ٦٧ ٩١٧ ٨٩٧ ١٩٥ ٣
 األصول غير المتداولة

أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
- ١٦٥ ٧١٢ ١ ٤ و ٩ أصل ضريبة مؤجلة

٧٩٦ ٦١٣ ٥ - ٤ أدوات مشتقة
------------- 
٤٥١ ٨١٥ ٧٢ 

------------- 
٦١٢ ٢٣ 

٥٠٣ ٩٨٠ ٥٥ 
------------- 
١١٥ ٠٠٤ ٥٦ 

------------- 
٥٦٦ ٨١٩ ١٢٨ 
============= 

٠٠٠ ٥٠٠ 

(٥٩٨ ٣) 
٢٨٦ ٩١١ ٢ 

------------- 
٦٨٨ ٤٠٧ ٣ 

------------- 

------------ 
٠٨٢ ٦١٠ ١٩٧ 

------- --- 
٩٣٢ ٥٣٨ ٦ 
٦٤٩ ٢٦٩ ٣ 

------------ 
٥٨١ ٨٠٨ ٩ 

------------ 
٦٦٣ ٤١٨ ٢٠٧ 
============ 

٠٠٠ ٥٠٠ 

(٩٨٥ ٢٥) 
(٨٧٨ ٥٥٥ ١٢) 
------------ 

(٨٦٣ ٠٨١ ١٢) 
------------ 

 
 
 

٥ 
٦ 

 
 
 
 
 
 ٧ ( أ )
 
 ٧ (ج )

 

 مجموع األصول غير المتداولة
 األصول المتداولة

 المدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى
 النقد وما في حكم النقد

 مجموع األصول المتداولة

 مجموع األصول
 حقوق الملكية
 رأس المال

 الخسائر المتراكمة 
 إحتياطي ( عجز ) تغطية

 مجموع حقوق الملكية

 
 
 
 
 
 
 
 

------------- 
٦٤٥ ٥٤٩ ٥٩ 

--- -------- 
٩٤٠ ٣٨٢ ١٩١ 

 

 مجموع االلتزامات غير المتداولة
 االلتزامات المتداولة ----- --- -----

٢٣٣ ٨٦٢ ٦٥ 
------------- ٨٧٨ ٤١١ ١٢٥ 
------------- 
٥٦٦ ٨١٩ ١٢٨ 
============= 

٨         ٥٨٦ ١١٧ ٢٨ 
--- -------- ٥٢٦ ٥٠٠ ٢١٩ 
------------ 
٦٦٣ ٤١٨ ٢٠٧ 
============= 

 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
 مجموع االلتزامات

 مجموع حقوق الملكية وااللتزامات

 اإليضاحات الواردة علي الصفحات ٦ إلى ٢٤ تشكل جزءا من هذه القوائم المالية.
 

 اعتمد مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية وصرح بإصدارها بتاريخ مارس ٢٠١١ ووقعها بالنيابة عنهم كل من:
 
 
 
 

 طارق محمد سلطان المغيري
 عضو مجلس اإلدارة

 كاالت غالم حسن البلوشى
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 
 
 
 

 المدير العام رئيس الشؤون المالية
 
 

 تقرير مراجعي الحسابات وارد على صفحة ١
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 صفحة ٤

 شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه  ش.م.ع.م
 قائمة التدفق النقدي

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر
 الفترة من ٢٩

سبتمبر إلى ٣١
 للسنة المنتهية

ديسمبر 31
ديسمبر ٢٠٠٩ ٢٠١٠ إيضاح

لایر عماني لایر عماني
: التشغيل  التدفق النقدي من أنشطة

(٥٩٨ ٣) (٣٨٧ ٢٢) خسارة السنة / الفترة

التغيرات في رأس المال العامل :
(٦١٢ ٢٣) (٣٢٠ ٥١٥ ٦) الزيادة في المدفوعات مقدما والذمم المدينة األخرى

٢٣٣ ٨٦٢ ٦٥ 
-----------

(٦٤٧ ٧٤٤ ٣٧) 
  

(النقص) الزيادة في الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى

٠٢٣ ٨٣٥ ٦٥ 
------------

(٣٥٤ ٢٨٢ ٤٤) 
-------------

صافي التدفق النقدي (المستخدم في) الناتج من أنشطة التشغيل

صافي التدفق النقدي من أنشطة االستثمار:
(٦٥٥ ٢٠١ ٦٧) 
------------

(١٦٤ ٦٦٤ ١٢٨) 
---------

إضافات إلى أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

(٦٥٥ ٢٠١ ٦٧) 
-------------

(١٦٤ ٦٦٤ ١٢٨) 
--------------

صافي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمار

صافي التدفق النقدي من أنشطة التمويل:
٠٠٠ ٥٠٠ - حصيلة إصدار األسهم

١٣٥ ٨٤٧ ٥٦ ٠٥٥ ٤٨٦ ٣٧ حصيلة قرض من مساهمين
- 

------------
٦٠٩ ٧٤٩ ٨٢ 
------------

حصيلة قرض األجل

١٣٥ ٣٤٧ ٥٧ 
---------

٦٦٤ ٢٣٥ ١٢٠ 
-------------

صافي التدفق النقدي الناتج من أنشطة التمويل

٥٠٣ ٩٨٠ ٥٥ (٨٥٤ ٧١٠ ٥٢) صافى (النقص) الزيادة في النقد وما فى حكم النقد
- 

------------
٥٠٣ ٩٨٠ ٥٥ 

-------------
النقد وما فى حكم النقد فى بداية السنة / الفترة

٥٠٣ ٩٨٠ ٥٥ ٦٤٩ ٢٦٩ ٣ ٦ النقد وما فى حكم النقد فى نهاية السنة / الفترة
============= ==============

 اإليضاحات الواردة على الصفحات ٦ الى ٢٤ تشكل جزءا من هذه القوائم المالية
 تقرير مراجعى الحسابات وارد على صفحة ١

اإليضاحات الواردة على الصفحات 131 إلى 149 تشكل جزءا من هذه القوائم المالية.

تقرير مراجعي الحسابات وارد على صفحة 127

 صفحة ٥

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

٢٨٦ ٩١١ ٢ 
----------

- 
-----

٢٨٦ ٩١١ ٢ 
-----------

ي
- 

------

التدفق النقدي، الصافي بعد ضريبة 
الدخل

٦٨٨ ٤٠٧ ٣ 
-----------

(٥٩٨ ٣) 
--------

٢٨٦ ٩١١ ٢ 
----------

- 
------

ملالدخل الشا للفترة مجموع 

٦٨٨ ٤٠٧ ٣ (٥٩٨ ٣) ٢٨٦ ٩١١ ٢ ٠٠٠ ٥٠٠ في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩
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٣١ ديسمبر ٢٠١٠

 اإليضاحات الواردة على الصفحات ٦ إلى ٢٤ تشكل جزءا من هذه القوائم المالية.
 تقرير مراجعى الحسابات وارد على صفحة ١

اإليضاحات الواردة على الصفحات 131 إلى 149 تشكل جزءا من هذه القوائم المالية.

تقرير مراجعي الحسابات وارد على صفحة 127



132

شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع )قيد التحويل(

133

 صفحة ٦

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

 
لتشك جزءا من هذه القوائم المالية) ) 

 ١      الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية
 شركة  سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.م مسجلة ( الشركة ) كشركة مساهمة عمانية مقفلة

بسلطنة 2009سبتمبر  29بتاريخ  عمان.  
 

 وقد دخلت الشركة في إتفاقية المساهمين ("إتفاقية المساهمين") بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٠٩ بين
: كالتالي   األطراف ("المساهمين") 

 
 

 القابضة %
%٤٠ 

%٢٠ 
%٤٠ 

 

 

 شركة عمان سيمبكورب األول لإلستثمار القابضة المحدودة

 شركة عمان سيمبكورب آي بي او القابضة المحدودة

 شركة إنماء للطاقة والمياه ش م م *
 

%١٠٠ 
======== 

 
مناقصة لبناء وتملك وتشغيل محطة تحلية مياه البحر وتوليد الكهرباء ") الحكومة("اسندت حكومة سلطنة عمان 

في الربع  العمليات التجاريةومن المتوقع أن تبدأ الشركة "). المحطة("ت المتعلقة بها  في منطقة صاللة والتسهيال
  .2012الثاني لسنة 

   شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة عمان لإلستثمارات ش م ع م.
 

 اتفاقيات هامة
 وقد ابرمت الشركة إإلتفاقيات الرئيسية التالية:

مع شركة عمان لتـوفير الطاقـة والمـاء ش م ع م  2009نوفمبر  23ء والطاقة المؤّرخة في اتفاقّية شراء الما  .أ 
 . سنة من تاريخ التشغيل التجاري المحّدد، لتوفير الطاقة والماء بواسطة الشركة 15لمدة 

 .يوالغاز لتوريد الغاز الطبيعمع وزارة النفط  2009نوفمبر  23بيع الغاز الطبيعي المؤّرخة في إتفاقية  .ب 
ألجـل مـنح حقــوق  وزارة االسـكانمـع  2009نـوفمبر  23بتـاريخ  ")إتفاقيـة حـق اإلنتفـاع(" حـق االنتفـاعإتفاقيـة  .ج 

 .بموقع المشروعاالنتفاع فيما يتعّلق 
 .إتفاقية خدمات طويلة األجل مع جنرال اليكتريك لتقديم خدمات الصيانة مولدات الغاز و التوربينات .د 
مع   2009أغسطس  20دسة والتوريد والتشييد لبناء محطات الكهرباء بتاريخ إتفاقية اي بي سي ترانكي للهن .ه 

 شركة سبيكوي للبناء و الطاقة الكهربائية، لبناء المحطة، و
مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية، حيـث  2009نوفمبر  23بتاريخ ") ضمان حكومي("إتفاقية ضمان حكومي  .و 

لتـوفير الطاقـة والمـاء بالتزامهـا المـالي طبقـا التفاقّيـة شـراء المـاء ان تفي شـركة عمـان  أن وزارة المالية تضمن
 .والطاقة

 8م و المؤرخـة فـي .م.إتفاقية تشغيل وصـيانة مـع شـركة سـيمبكورب صـاللة لخـدمات التشـغيل و الصـيانة ش .ز 
 .سنة بدءا من تاريخ التشغيل التجاري المحدد 15ولمدة  2010فبراير 

  

  

 

 صفحة ٧

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

 (تشكل جزءا من هذه القوائم المالية)
 

 
 
 
 
 
 

 الصادرة عن مجلس المعايير

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة
 فقرة االلتزام

 

 تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية

٢ 
 (أ)

1974  (وتعديالته).  المحاسبية الدولية والمتطلبات المطبقة لقانون الشركات التجارية العمانية لسنة
 
 

 أساس القياس
 تم إعداد هذه القوائم على أساس التكلفة التاريخية فيما عدا مخصص إعادة تجهيز الموقع و تكلفة
 التمويل المؤجلة والتي تم◌ّ  قياسها بالتكلفة المطفأة باإلضافة إلى األدوات المالية المشتقة التي يتم

 قياسها بالقيمة العادلة.
 

ماستخدام التقديرات واألحكا  
لقوائم المالية طبقا لمعايير التقارير المالية الدولية أن تقوم اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات ايتطلب إعداد 

والمصروفات خل ة ومبالغ األصول واإللتزامات والدوأفتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبي
يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات . لنتائج الفعلية عن هذه التقديراتقد تختلف ا .الصادر عنها التقرير
ويتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة . المدرجة بشكل مستمر

.التقدير وألي السنوات المستقبلّية التي قد تتأثر بهذا التعديل  
تأثير الرئيسي على المبالغ تشتمل المعلومات عن األحكام الناقدة في تطبيق السياسات التي لديها ال

لذمم لقيمة الإنخفاض في و المدرجة في القوائم المالية في التقييم المالي لألدوات المالية المشتقة 

. التجارية المدينة  
 السياسات المحاسبية الهامة

 (ب)
 
 
 
 
 

 (ج)

 
سق مع تلك المستخدمة في السنة تم تطبيق السياسات المحاسبية الموضحة أدناه  بإنتظام من قبل الشركة ، و هي تت

  .السابقة

 
 العملة األجنبية

 (١) عملة العرض و التشغيل.
. التشغيل بالشركةتم عرض هذه القوائم المالية باللایر العماني، حيث أن اللایر العماني هو عملة 

 (أ)

 
 

 (٢) معامالت العملة األجنبية
ريخ في توا  ةر الصرف السائداسعأ، بإستخدام الشركةيل بيتم تحويل المعامالت بعمالت أجنبية إلى عملة التشغ 

تقرير إلى عملة التشغيل بسعر في تاريخ الاألصول وااللتزامات النقدية بالعمالت األجنبية  يتم تحويل. المعامالت  
ة التشغيل في يمثل الربح أو الخسارة بالبنود المالية الفرق بين التكلفة المطفأة بعمل. السائد في ذلك التاريخالصرف 

بداية الفترة معدال بسعر الفائدة الحقيقي والمدفوعات خالل الفترة والتكلفة المطفأة بالعمالت األجنبية محولة بسعر 
بالعمالت األجنبية التي يتم قياسها في  النقدية غير لتزاماتاألصول واإليتم تحويل . الصرف في نهاية فترة التقرير

يتم إدراج فروق العمالت . شغيل بسعر الصرف السائد في تاريخ تحديد القيمة العادلةالقيمة العادلة إلى عملة الت
األجنبية الناشئة عن إعادة التحويل في قائمة الدخل ،بإستثناء الفروق الناشئة عن إعادة التحويل ألدوات الملكية 

البنود غيرالنقدية . الشامل اآلخرالتدفق النقدي المؤهلة، التي يتم إدراجها في الدخل  تحوطاتالمتاحة للبيع أو 
بالعمالت األجنبية و التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية يتم تحويلها  وفقا السعار الصرف  السائدة في تاريخ 

. تحويلال  
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 صفحة ٨

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

 (تشكل جزءا من هذه القوائم المالية)
 األدوات المالية
 

  (ب)
 (١) األدوات المالية غير المشتقة

 تشتمل األدوات المالية غير المشتقة على الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى ومستحقات
 ألطراف ذات العالقة و النقد وما في حكم النقد والقروض والسلف والذمم الدائنة التجارية والذمم
 الدائنة األخرى. يشتمل النقد وما في حكم النقد على األرصدة النقدية والودائع تحت الطلب و الودائع
 الثابتة وودائع ألجل ذات استحقاق أساسي ال يزيد عن ثالثة أشهر. تدرج معامالت السحب على
 المكشوف من البنوك التي تسدد عند الطلب وتشكل جزءا ال يتجزأ من إدارة النقد بالشركة على أنها

 أحد مكونات النقد وما في حكم النقد ألغراض قوائم التدفقات النقدية.
 يتم إثبات األدوات المالية غير المشتقة مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها - بالنسبة إلى األدوات

 المدرجة بغير قيمتها العادلة من خالل الربح أو الخسارة - وأي تكاليف معاملة مرتبطة بها مباشرة.

 (٢) األدوات المالية المشتقة، وتشمل محاسبة التحوطات
 لدى الشركة أدوات مالية مشتقة ألغراض التحوط من مخاطر العملة األجنبية و سعر الفائدة. وعند
 الصنيف المبدئي للتحوط، توثق الشركة العالقة بين أدوات التحوط وبنود التحوط  بصفة رسمية ،

الوسائل    متضمنا مخاطر أهداف وإستراتيجية إدارة المخاطر في القيام بمهام معامالت التحوط، مع
 التي ستستخدم لتقييم فعالية عالقة التحوط.

 تقوم الشركة بعمل تقييم، سواء في بداية عالقة التحوط و بصفة مستمرة ، للوصول الى مدى فعالية
 أدوات التحوط  في تعويض تغييرات القيمة العادلة أو في التدفقات النقدية لبنود التحوط خالل الفترة
 التي يتم تسمية التحوط، وفيما إذا كانت النتائج الفعلية لكل تحوط في حدود ٨٠% إلى ١٢٥%.
بيرك  وينبغي ان     ولمعاملة تنبؤات تحوط التدفق المالي، ينبغي ان يكون احتمال حدوث المعاملة 
 تعرض تغيرات التعرض في التدفق النقدي والتي من الممكن أن تؤثر على صافي الدخل المقرر

 عنه.
 ويتم إدراج المشتقات مبدئيا بالقيمة العادلة، ويتم إدراج تكاليف المعاملة القابلة للمساهمة في قائمة
 الدخل عند تكبدها. الحقا لإلدراج المبدئي، يتم قياس المشتقات بالقيمة العادلة، ويتم احتساب التغييرات

 كما هو موضح أدناه.

 (٣) تغطية التدفق النقدي
ة كأدا تغطية لإلختالف في التدفقات النقدية المنسوبة إلى مخاطر معينة  عندما تم تعيين األداة المشتقة 
 مرتبطة بأصل أو إلتزام مدرج أو معاملة تنبؤات محتملة الى درجة كبيرة اإلحتمال والتي قد تؤثر
 على قائمة الدخل ، فإن الجزء الفعال من التغيرات في القيم العادلة للمشتقات يتم إدراجها في الدخل
الشامل  اآلخر ويقدم في إحتياطي تغطية في حقوق الملكية. ويتم حذف المبلغ المدرج سابقا في الدخل
الشامل  اآلخر ويضاف الى قائمة الدخل في نفس الفترة حيث أن تغطية التدفقات النقدية تؤثر على
 قائمة الدخل تحت نفس البند في قائمة الدخل الشامل اآلخر كما في بند التغطية. ويتم إدراج أي جزء
 غير فعال للتغييرات في القيمة العادلة للمشتقات على الفور في قائمة الدخل. إذا كان أداة التحوط لم
 تعد مستوفية معايير محاسبة التغطية او انتهت صالحيتها أو تم بيعها، او الغاؤها أو تمت ممارستها،
 تم وقف استخدامها لذا ال يتم إكمال محاسبة التغطية في المستقبل. إن االرباح والخسائر المتراكمة
 والتي سبق ان تم إدراجها في الدخل الشامل اآلخر وتم عرضها كإحتياطي تغطية في حقوق الملكية
 ستبقى هناك حتى تؤثر تنبؤات المعاملة على قائمة الدخل. وعندما يكون بند التغطية أصل غير
الشامل  اآلخر إلى القيمة الدفترية لألصل عند إدراج  مالي، يتم تحويل المبلغ غير المدرج في الدخل
 األصل. وإذا لم تعد معاملة التنبؤات متوقعة ، يتم إدراج الرصيد في الدخل الشامل اآلخر على الفور
 في قائمة الدخل. وفي الحاالت األخرى يتم تحويل المبلغ المدرج في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة

 الدخل في نفس الفترة الذي يؤثر فيه بند التغطية على قائمة الدخل.

 صفحة ٩

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

 (تشكل جزءا من هذه القوائم المالية)
  (ب) األدوات المالية

المحاسبيةطات التحو األدوات المالية المشتقة، وتشمل       
الفصل   (٤) المشتقات الضمنية ممكنة

     .يتم إدراج التغييرات في القيمة العادلة للمشتقات الضمنية ممكنة الفصل على الفور في قائمة الدخل

(٢) 

 

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات

 (١) اإلدراج والقياس

 (ج)

 يتم قياس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وأي خسائر محددة
 لالنخفاض في القيمة. تشمل التكلفة المصروفات التي تنسب مباشرة إلى إقتناء األصل. وتشمل تكلفة
 البناء الذاتي تكلفة العمال و المواد المباشرة ، وأي تكاليف أخرى منسوبة إلى جلب األصول في حالة
 العمل لإلستخدام للغرض المقصود، وتكاليف تفكيك وإزالة البنود وإعادة تخزين الموقع، ورسملة
 تكاليف اإلقتراض. وايضا قد تشمل التكلفة التحويالت من الدخل الشامل اآلخر ألي ربح أو خسارة

 المؤهل لتغطية التدفق النقدي من العمالت األجنبية الالزمة لشراء الممتلكات ،المحطات واألجهزة.
 عندما تختلف األعماراإلنتاجية ألجزاء من بنود الممتلكات، المحطات والمعدات ، يتم احتسابها كبنود

 بنود منفصلة (المكونات الرئيسية) للممتلكات، المحطات والمعدات.
 
 
 في األصل

 (٢) النفقات الالحقة
 يتم رسملة المصاريف الالحقة فقط عندما تزيد من الفوائد االقتصادية المستقبلية المتأصلة

 المحدد المتعلق به.
 المصاريف الالحقة المتعلقة بالممتلكات والمحطات والمعدات التي قد تم إدراجها مضافة إلى القيمة
 الدفترية لألصل عندما يكون من المحتمل ان تتدفق الفوائد االقتصادية المستقبلية المتمثلة في األصل
إدراج جميع المصاريف يتم    إلى الشركة إضافة الى التقييم المعياري االصلي الحالي ألداء األصل. و

 األخرى كمصروف في الفترة عندما يتم تكبدها.
 
 وبعض بنود الممتلكات، المحطات والمعدات خاضعة إلصالحات على مدى فترات منتظمة. ويتم
 تحديد المكونات األصلية لإلصالح المبدئي إستنادا على التكاليف المقدرة لإلصالح التالي وتستهلك
 بشكل منفصل لكي تعكس الفترات الزمنية المقدرة بين اإلصالحين. ويتم رسملة تكاليف اإلصالحات

 المتكبدة الحقا كإضافات وتشطب القيم الدفترية من قائمة الدخل.

 (٣) أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
 يتم قياس األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة وال يتم استهالكها حتى يتم تحويلها إلى أحد البنود

. المعد له األصل جاهز لإلستخدام  أعاله والذي يحدث عندما يكون 
 

 (٤) إعادة تجهيز الموقع
 يتم إدراج التزام إعادة تجهيز الموقع مستقبليا عندما تحدث األنشطة التي تؤدي إلى االلتزام بإعادة
 تجهيز الموقع. ويتم قياس االلتزام بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجية المستقبلية المقدرة التي
 سيتم تكبدها على أساس التقنية الحالية. ويتضمن االلتزام كل التكاليف المصاحبة إلعادة تجهيز

 الموقع بما فيها إغالق المحطة ومراقبة التكاليف.
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 صفحة ١٠

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

  (تشكل جزءا من هذه القوائم المالية)
 

اإلنخفاض في القيمة ) د(   
ةاألصول المالي  )1 (  

أثر  تعتبر قيمة األصل المالي منخفضة في حالة وجود دليل موضوعي أن حدثا أو أكثر كان له
خسارة االنخفاض في القيمة تحتسب . لاألصلك التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذسلبي على 

الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية على أنها بالتكلفة المطفأة قاسة الم لألصولبالنسبة 
.بمعدّل الفائدة الحقيقي األصليللتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة   

 ويتم تقييم. انخفاض قيمتها على نحو فردي للوقوف علىتبار األصول المالية الهامة بذاتها يتم اخ
بصورة جماعية في مجموعات تتشارك في خصائص مخاطر ائتمان  الباقية المالية األصول
.يتم إدراج جميع خسائر انخفاض القيمة في قائمة الدخل. متماثلة  

الرد بصورة موضوعية إلى  نسبكان من الممكن أن ييتم رد خسارة االنخفاض في القيمة إذا 
المالية التي تقاس بالتكلفة  لألصولبالنسبة . حدث وقع بعد إدراج خسارة االنخفاض في القيمة

. قائمة الدخلالرد في إدراج المطفأة يتم   
المالية فقات ويتم إحتساب القيمة القابلة لإلسترداد لذمم الشركة المدينة على أنها القيمة الحالية للتد

وال يتم خصم الذمم المدينة . المستقبلية، مخصومة بمعدل الفائدة األصلي المضمن في األصل
يتم اإلحتفاظ بالمخصصات الجماعية فيما يتعلق بالخسائر المتكبدة ولكن . الفترات القصيرة على
األخرى أكبر من لألصول  لإلستردادالمبلغ القابل و . تحديدها ضمن محفظة الذمم المدينة يتم لم

وفي تقييم قيمة اإلستخدام يتم خصم التدفقات النقدية المقدرة . للبيع وقيمة اإلستخدام سعر الصافي
إلى قيمتهم الحالية بإستخدام سعر الخصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية 

.للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المحددة لذلك األصل  
المحتفظ به لإلستحقاق أو الذمم المدينة بالسند المالي اإلنخفاض فيما يتعلق خسارة يتم عكس 

بصورة  و الزيادة الالحقة في القيمة القابلة لإلسترداد و يمكن ربطها المحملة في التكلفة المطفأة
. موضوعية لحدث وقع بعد إدراج خسارة اإلنخفاض  في القيمة  

 
  األصول غير المالية  ]2[

في خالفا للمخزون واصول الضريبة المؤجلة   لشركةغير المالية ل لألصولقيم الدفترية تتم مراجعة ال
في حالة وجود أي مؤشر . لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض قيمتها كل مركز ماليتاريخ 

  . ألصل القابلة لالسترداداعلى انخفاض القيمة يتم تقدير قيمة 
أو وحدته المنتجة للنقد عن القيمة الدفترية لألصل  تددازا كلماالقيمة يتم إدراج خسارة االنخفاض في 

رة  الوحدة المنتجة للنقد هي أصغر أصل ممكن التحديد للشركة يولد التدفقات  .القابلة لالستردادقيمته المقدّ
إال إذا وتدرج خسارة إنخفاض القيمة في قائمة الدخل . النقدية المستقلة إلى حد كبير عن األصول األخرى

وتدرج خسارة إنخفاض القيمة بالنسبة إلى . كانت تعكس إعادة تقييم سابق تم تعليتها دائنا بحقوق الملكية
وحدات توليد النقد وتخصص في األول لتقلل القيمة الدفترية ألي شهرة مخصصة إلى وحدات توليد النقد 

على ) وحدات الشركة(رى في الوحدة وبعد ذلك، لتقليل القيمة الدفترية لألصول األخ) وحدات الشركة(
  . أساس متناسب

تتمثل قيمة األصل القابلة لإلسترداد أو وحدة توليد النقد هو قيمته عند االستخدام وقيمته العادلة ناقصا 
وفي تقييم القيمة عند االستخدام ، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمتها . تكاليف البيع ايهما اكبر

استخدام سعر خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الحالية ب
ولألصل الذي ال ينتج تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير، . المحددة لذلك األصل أو وحدته لتوليد النقد

  . يحدد المبلغ القابل لإلسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل
لنسبة الى االصول االخرى ، يتم تقييم خسائر انخفاض القيمة المدرجة سابقا بتاريخ كل تقرير وبا

  . للوقوف على مدى وجود أي مؤشرات تدل على  انخفاض الخسائر او زوالها
ير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة نخفاض في القيمة في حالة وجود تغيتم رد خسارة اال

ألصل عن يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية ل. لالسترداد
لو لم يتم إثبات  -بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء –من الممكن تحديدها التي كان  القيمة الدفتريّة لألصل

   .خسارة انخفاض في القيمة
 
 

  
 

 صفحة ١١

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

 (تشكل جزءا من هذه القوائم المالية)
 اإللتزامات المالية

  الماليةلتزامات اال
بالتكلفة المطفأة تقاس مبدئيا في القيمة العادلة والحقا خرى ألاالذمم الدائنة الذمم التجارية الدائنة ويتم إدراج 

    .بإستخدام طريقة معدل الفائدة الحقيقي
الحقا لإلدراج . هايتم إدراج اإللتزامات ذات الفوائد مبدئيا بالقيمة العادلة ناقصا تكاليف المعامالت المنسوبة إلي

المبدئي، يتم إدراج فوائد اإللتزامات في التكلفة المطفأة مع أي إختالف بين التكلفة وقيمة اإلسترداد في قائمة الدخل 
 .على فترة القروض على أساس سعر الفائدة الفعلي

  منافع نهاية الخدمة

اإلجتماعية  مانيين وفقا لبرنامج التأميناتالع للموظفينالتقاعد المحددة يتم إدراج المساهمات في خطة مساهمات 
  . بسلطنة عمان كمصروف في قائمة الدخل الشامل عند تكبدها

إلتزام الشركة فيما يتعلق بمنافع نهاية خدمة الموظفين غير العمانيين، وهي خطة منافع تقاعد محددة غير ممولة، 
يتم . مقابل خدماتهم في الفترة الحالية والفترات السابقةيمثل مبلغ المنفعة المستقبلية التي اكتسبها أولئك الموظفين 

ويستند المخصص على . احتساب المخصص باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة ويخصم إلى قيمته الحالية
. قانون العمل العماني

 )ه(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (و)

 
 المخصصات

يمكن قياسه التزام قانوني أو استداللي  ةشركلايكون لدى  عندمامخصص في قائمة المركز المالي الإدراج  يتم
إذا كان األثر جوهريا،   .تدفق خارج للمنافع االقتصادية لسداد ذلك االلتزام يتطلبومن المحتمل أن بصفة موثوقة 

تحدد المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية على معدالت ما قبل الضريبة التي تعكس تقييمات السوق 
  .يمة الزمنية للنقود وعندما يكون مناسبا، المخاطر المحددة لذلك اإللتزامالحالية للق

 (ز)

 إدراج اإليرادات
يتم قياس اإليرادات من مبيعات الكهرباء والماء في القيمة العادلة للمقابل المستلم أو التي سيتم استالمها ، بعد خصم 

ويتم إدراج اإليرادات عند . سب حجم المعامالتالمردودات والمخصصات والخصومات التجارية والتخفيضات بح
توصيل الكهرباء والماء مقدما إلى العمالء والتي ستكون نقطة بدء الوقت عند إقرار العميل بوصول واستالم 
الخدمات بمقار العمالء وانتقال منافع  ومخاطر الملكية  إلى العميل على أساس الشروط التعاقدية في إتفاقية شراء 

  .طاقةالماء وال

  إيرادات التمويل ) ط(

الفوائد المستلمة على الودائع البنكية وأرباح وخسائر صرف العملة األجنبية المدرجة التمويل على ايرادات  شتملت
ويتم إدراج فوائد الدخل في قائمة الدخل عند إستحقاقها، واألخذ في عين اإلعتبار العائد الفعلي . في قائمة الدخل

  .على األصل

  

(ح)

 
 تكاليف القروض

 يتم صرف مصروفات الفوائد والرسوم المماثلة في قائمة الدخل في الفترة التي يتم تكبدها، بإستثناء
 التي يتم رسملتها لتنسب مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصول مؤهلة – وهي أصول البد أن

 تستغرق فترة كبيرة من الزمن لتكون جاهزة الستخدامها المحدد ، إضافة الى تكلفة تلك األصول إلي
 الوقت الذي تكون فيه األصول جاهزة للغرض المعمولة له أو البيع. ومكون الفائدة من   مدفوعات

 التأجير التمويلي يتم ادراجها في قائمة الدخل بإستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.

 (ي)
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 صفحة ١٢

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

 (تشكل جزءا من هذه القوائم المالية)
 

 ضريبة الدخل
 تشتمل ضريبة الدخل للسنة على ضريبة حالية وضريبة مؤجلة. ويتم إدراج مصروف ضريبة الدخل
 في قائمة الدخل فيما عدا إلى الحد الذي تتعلق فيه الضريبة ببنود مدرجة مباشرة في حقوق الملكية

 في الحالة التي يدرج فيها في حقوق الملكية.

 (ك)

 
 الضريبة الحالية هي الضريبة المتوقعة المستحقة على دخل السنة الخاضع للضريبة بإستخدام

 معدالت الضريبة المطبقة أو التي سيتم تطبيقها على نحو واسع في تاريخ قائمة المركز المالي،وأي
  تعديالت إلى الضريبة المستحقة للسنوات الماضية.

 
 تحتسب الضرائب المؤجلة بإستخدام طريقة اإللتزام بقائمة المركز المالي للفوارق المؤقتة بين القيم
 الدفترية لألصول واإللتزامات ألهداف التقرير المالي والمبالغ المستخدمة ألهداف الضريبة. يحتسب
 إلتزام الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة التزام قائمة المركز المالي على جميع الفروق المؤقتة بين
 القيم الدفترية لألصول وااللتزامات ألغراض التقرير وبين المبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة.
 يستند مبلغ الضريبة المؤجلة على الطريقة المتوقعة للتحقيق أو سداد القيمة الدفترية لألصول
 واإللتزامات، بإستخدام أسعار الضريبة المطبقة أو التي سيتم تطبيقها على نحو واسع في تاريخ

 قائمة المركز المالي.
 

 ويتم إدراج أصل الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي يحتمل معه توفر أرباح مستقبلية خاضعة
 للضريبة من الممكن إستخدام الفروق المؤقتة في مقابلها. يتم تخفيض أصول الضريبة المؤجلة إلى

 الحد الذي ال يحتمل معه تحقق المنفعة الضريبية ذات العالقة.
 

 المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم تطبق بعد
على السنة دد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات سارية المفعول لم تصبح ع
ليس ألي من كما انه . و لم يتم تطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية ،2010ديسمبر  31المنتهية في 

.لمالية للشركةهذه المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات تأثير هام على القوائم ا  

 (ل)

 
 
 

٢٠٠٩ 
 لایر عماني

- 
 
 

- 
- 

٦٩٧ ٩٨٧ 
- 

٩٩٢ ١٨١ ١٠ 
٧١١ ٨٠ 

٤٨٠ ١٠٥ 

 
 

٢٠١٠ 
ى       لایر عمان  

 

٦٥٥ ٢٠١ ٦٧ 
 
 

١٢٥ ٣٩٧ ١٠١ 
٩٩٥ ٧٥٢ ٦ 
١٠٧ ١٨٠ ٨ 
٨٠٤ ٦٨٩ ٥ 
٩٤٨ ٧١٢ ٤ 
١٤٦ ٩٣٧ 

١٣٧ ٠٢٦ ١ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مباشرة

 ٣       األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ
 
 
 

 أرصدة اإلفتتاح
 
 اإلضافات خالل السنة / الفترة:

 تكلفة التشييد المتكبدة
 تكلفة التأمين
 تكلفة التمويل

 قطع غيار مبدئية
 تكلفة التطوير

 الرواتب واألجور
 مصروفات أخرى منسوبة بصفة

٧٧٥ ٨٤٥ ٥٥ 

٦٥٥ ٢٠١ ٦٧ 

٦٥٥ ٢٠١ ٦٧ 
============ 

- 

٢٦٢ ٦٩٦ ١٢٨ 

٩١٧ ٨٩٧ ١٩٥ 
============ 

))5( 1إيضاح ( 3  مقدمات إلى اس ايه بي سي او 
 
 
 

 في ٣١ ديسمبر

 تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ التكاليف المتكبدة نحو تشييد المحطة.

 صفحة ١٣

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

 (تشكل جزءا من هذه القوائم المالية)
 ٣       رأس المال العامل قيد التنفيذ  (تابع)

 تمثل تكاليف التطوير:
  التكاليف والمصروفات التي تكبدها حاملوا األسهم (وسددتها الشركة وفقا إلتفاقية حاملي األسهم)

 وتتعلق بالتطوير واإلستعدادات لتقديم العطاء و تأسيس الشركة وتسوية قرض حاملي األسهم

 وتكلفة ومصاريف المحاميين الخارجيين واإلستشاريين المتعاقد معهم إلنشاء الشركة ؛ و

  رسوم التفوق المدفوعة من قبل الشركة وفقا إلتفاقية المساهمين لإلغالق المالي الناجح.

 ٤       إحتياطي تغطية
٢٠٠٩ 

 لایر عماني

٤٩٣ ١٤٦ ١ 
٣٠٣ ٤٦٧ ٤ 

- 
------------ 
٧٩٦ ٦١٣ ٥ 
(٦٥٦ ٦٧٣) 

------------ 
١٤٠ ٩٤٠ ٤ ------------ 

 
(٥١٦ ٣٠٥ ٢) 

٦٦٢ ٢٧٦ 
------------ 
(٨٥٤ ٠٢٨ ٢) 
------------ 
٢٨٦ ٩١١ ٢ 

- 
------------ 

٢٠١٠ 
   يلایر عمان

 
(٤٩١ ٢١٨ ٣) 
(١٢٧ ٠١٧ ٧) 
(٣٢١ ٦٦٢ ٢) 
----------- 

(٩٣٩ ٨٩٧ ١٢) 
٧٥٣ ٥٤٧ ١ 

----------- 
(١٨٦ ٣٥٠ ١١) ----------- 
 
(١٠٤ ٣٧٠ ١) 

٤١٢ ١٦٤ 
----------- 
(٦٩٢ ٢٠٥ ١) ----------- 

(٨٧٨ ٥٥٥ ١٢) 
(٢٨٦ ٩١١ ٢) 
----------- 

 مقايضات سعر الفائدة: (١)
 
 

وق المالاس ام بي سي س المحدود  
 ستاندرد شارترد بنك

 كي اف دبليو – آي بي ايه اكس
 

 (النقص) الزيادة في القيمة العادلة لألدوات المشتقة
 أصل /(التزام) الضريبة المؤجلة (إيضاح ٩)

 صافي (النقص) /الزيادة في القيمة العادلة لألدوات المشتقة
 بعد الضريبة

 عقد السعر المعجل: (٢)

 ستاندرد شارترد بنك
 أصل ضريبة مؤجلة (إيضاح ٩)

 صافي (النقص) /الزيادة في القيمة العادلة لألدوات المشتقة
 بعد الضريبة

 
 إحتياطي تغطية في نهاية السنة / الفترة

 ناقصا: إحتياطي تغطية في بداية السنة / الفترة
 الجزء الفعلي للتغير في القيمة العادلة للتدفق النقدي

٢٨٦ ٩١١ ٢ 
============ 

(١٦٤ ٤٦٧ ١٥) 
============= 

 تغطية السنة / الفترة
 وفي ١٩ نوفمبر ٢٠٠٩، عقدت الشركة إتفاقية البنود الشائعة، لتسهيالت اإلئتمان تتضمن مجموعة
 من البنوك المحلية والعالمية مع ستاندردشتارد بنك وكيل التسهيالت التجارية للدوالر ، بنك مسقط

 ش م ع ع كوكيل التسهيالت التجارية لللایر وبنك الصين، فرع شان دونج كوكيل التسهيالت.
 
 (١) تتحمل التسهيالت الطويلة األجل للشركة فائدة على الليبور األمريكي باإلضافة إلى الهوامش
 المطبقة. وفقا إلتفاقية البنود الشائعة، وضعت الشركة سعر الفائدة من خالل إتفاقيات مقايضة
 سعر الفائدة التي دخلت إلى اس ام بي سي سوق المال المحدود، كي اف دبليو ابكس بنك جي ام
 بي اتش وبنك ستاندرد تشاترد بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٩، ٢٣ مارس ٢٠١٠ ٨و ابريل ٢٠١٠
 على التوالي، ٩٤و% لتسهيل القرض بالدوالر األمريكي. الحد األقصى من التحوط بالتقريب
 ٤٥٩ دوالر أمريكي على سعر الفائدة الثابت بنسبة ٤.٤٣٥% و ٣.٨% سنويا على التوالي

 و تشمل الهوامش.
 (٢) وفقا لعقد ايه بي سي، يشمل السعر على مبلغ وبالتقريب ١٢٧ مليون يورو. وقد دخلت الشركة
 إلى إتفاقية سعر األجل للتحوط ضد التغيرات لسعر الصرف في اليورو / الدوالر. وابرمت
 اتفاقية اف ار ايه إلى تاندردشتارد بنك بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠٠٩. وإستنادا على اف ار ايه
 ستدفع الشركة مبلغ ثابت بالدوالر األمريكي على سعر السعر الصرف ١.٤٩٠٧ وتستلم اليورو

 التعاقدي في تاريخ كل استحقاق.

 
 
(٣) 
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 صفحة ١٤

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

 (تشكل جزءا من هذه القوائم المالية)
 

٢٠٠٩ ٢٠١٠
المصروفات المدفوعة مسبقاً والذمم المدينة األخرى ٥

 لایر عماني   لایر عماني

- 
٦١٢ ٢٣ 
------- 
٦١٢ ٢٣ 
=======

٩٣٢ ٥٣٨ ٦ 
- 

---------- 
٩٣٢ ٥٣٨ ٦ 
===========

 تكلفة التأمين المدفوعة مسبقا
الذمم المدينة األخرى

النقد وما في حكم النقد ٦

٥٠٣ ٩٨٠ ٥٥ 
===========

٦٤٩ ٢٦٩ ٣ 
===========

النقد لدى البنوك

 حقوق الملكية
 رأس المال

٧ 
 (أ)

 

يشتمل) بالكامل ٥٠٠ ألف سهم قيمة السهم  رأس مال الشركة المسجل (المصدر والمدفوع 
 لایر عماني واحد.

 يحق لحاملي األسهم العادية الحصول على األرباح كما هو مذكور من وقت آلخر ولهم الحق في
 التصويت مرة واحدة للسهم الواحد في إجتماعات الشركة. وتتساوى جميع أسهم الشركة فيما يتعلق

 بأصول الشركة المتبقية.
 

 (ب) احتياطي قانوني
 
كل  تتطلب المادة ١٠٦ من قانون الشركات التجارية لعام ١٩٧٤ أن يتم تحويل ١٠ % من األرباح
كل  سنة حتى  الصافية  للشركة بعد خصم الضرائب إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع في

 يساوى االحتياطي القانوني على األقل ثلث رأسمال الشركة.
 

 (ج) إحتياطي التغطية
 
 

يشتمل إحتياطي التغطية على الجزء الفعلي لصافي التغير المتراكم في القيمة العادلة ألدوات 
  ).4االيضاح (تغطية التدفق النقدي المتعلق بمعامالت التغطية التي لم تحدث بعد 

 

 ٨       الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى
 

٢٠٠٩ 
لایر عماني

٢٠١٠ 
لایر عماني

١٧٧ ٤٨٩ ٥٥ 
- 

٦١٩ ١٥١ ١٠ 
٣٣١ ١٠٦ 
١٠٦ ١١٥ 

----------- 
٢٣٣ ٨٦٢ ٦٥

٧٨٤ ٨٤٩ ٢٣ 
٦٣٨ ٧٤٨ 
٥١٤ ٢٣ 

٦١٠ ٠٦٨ ٣ 
٠٤٠ ٤٢٧ 

---------- 
٥٨٦ ١١٧ ٢٨

 ذمم دائنة إلى اس اي بي سي او ٣
 قسط التأمين

مستحقات ألطراف ذات عالقة (إيضاح ١١)
االفوائد المستحقة
ذمم دائنة أخرى

=========== ===========

 صفحة ١٥

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

 (تشكل جزءا من هذه القوائم المالية)
 

 ٩      ضريبة الدخل 

 %12ة الدخل بسلطنة عمان،  بمعدل تخضع الشركة لضريبة الدخل وفقا لقانون ضريب

  .لایر عماني 30 000من الدخل الخاضع للضريبة بما يزيد على 

لي نتيجة للخسائر المتكبدة خالل ولم يتم إدراج ضريبة الدخل في قائمة الدخل الحا

   ).ال يوجد لایر عماني : 2009(السنة 
  

تم إدراج التزام الضريبة المؤجلة مباشرة في الحقوق الملكية بالنسبة للتغييرات في القيم 
تفاقية السعر المعجل   .)4إيضاح ( العادلة لمقايضات سعر الفائدة وإ

  
مع األمانة العامة للضرائب  2009سنة لم يتم االتفاق على الربط الضريبي للشركة ل

يعتقد مجلس إدارة الشركة إن الضرائب اإلضافية، إن وجدت بالنسبة إلى . بوزارة المالية
السنوات الضريبية المفتوحة لن تكون ذات تأثير هام على قائمة المركز المالي للشركة 

.2010ديسمبر  31كما في 

 
 ١٠  قرض من مساهمين

٢٠٠٩ 
    يلایر عمان   

     

٢٠١٠ 
      لایر عماني

١٣٥ ٨٤٧ ٥٦ ١٩٣ ٩٥٧ ٩٤ قرض المساهمين
- (٠٠٣ ٦٢٤) ناقصا : تكلفة المعاملة غير المطفأة

----------- -----------
١٣٥ ٨٤٧ ٥٦ 
============

١٩٠ ٣٣٣ ٩٤ 
=============

ضمن إتفاقية البنود الشائعة،  إتفاقية ابرم  كل من الشركة ومساهموها والمؤجرين  2009نوفمبر  20في 

و بيان مبلغ ") قرض المساهمين("مشروع الدعم وتتطلب االتفاقية  من المساهمين تقديم قروض إضافية 

:السحب الفعلي كما هو موضح أدناه  
٢٠١٠ 

 لایر عماني
٨٧٧ ٩٨٢ ٣٧ 
٤٣٨ ٩٩١ ١٨ 
٨٧٨ ٩٨٢ ٣٧ 
----------- 
١٩٣ ٩٥٧ ٩٤ 
============ 

 
 مبلغ التخفيض
٦٠٠ ٦٠٥ ٩٨ 
٨٠٠ ٣٠٢ ٤٩ 
٨٧٨ ٩٨٢ ٣٧ 

 
 الحد

٦٠٠ ٦٠٥ ٩٨ 
٨٠٠ ٣٠٢ ٤٩ 
٨٧٨ ٩٨٢ ٣٧ 

 
 

 العملة
 الدوالر األمريكي
 الدوالر األمريكي

 اللایر العماني

 
 
 
 اس او اف اي اتش
 اس او اي اتش إل
 اي بي دبليو سي

 
 

 إعادة السداد
 بناءاً على إتفاقية مشروع الدعم، يتم إعادة سداد مجمل القرض في أي وقت ولكن فقط من المبالغ
 الدائنة بحسابات التوزيع المتاحة لمثل هذه الغايات ووفقا لشروط إتفاقية البنود الشائعة. و إعادة السداد،

 إن وجدت ال يمكن أن تتم قبل تقديم العرض للبيع أو في القائمة.
 
 
 المتحصل عليه من المساهمين فائدة بنسبة ٥.١% لقرض الدوالراألمريكي و ٨.٣٥%

 الفائدة
 يحمل القرض

 لقرض اللایر العماني.
 

 الرسوم األخرى
 

 وينبغي ان تدفع الشركة خالل ٣ أيام عمل  من منح القرض كمقدم رسوم للمساهمين.
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 صفحة ١٦

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

 (تشكل جزءا من هذه القوائم المالية)

٢٠٠٩ 
       لایر عماني

٢٠١٠ 
     لایر عماني

٧٨١ ١٧٣ ٥ 
- 
- 

٤١٩ ٤٢٣ ٢ 
٨٩٧ ٢٢٧ 
٨٣٢ ٣١٨ 

٢٩٦ ٨٨١ ٢

٨٢٦ ٧ 
٦٨٩ ٤ 
٢٤٦ ١٨ 

١٥٦ ٦٥٣ ٦ 
٩٠١ ٩٦٦ 

٠٣٢ ١٥٩ ٣ 
٠٦١ ٣

 سيمبكورب للصناعات المحدودة
 اس تي لمهندسي المعمار والمهندسين بي تي أي المحدودة

 اس اس او ام
 اس او اف اي اتش
 اس او اي اتش إل
 اي بي دبليو سي

او اي سي

٢٢٥ ٠٢٥ ١١ 
======

٩١١ ٨١٢ ١٠ 
======

فيما يلي طبيعة المعامالت الواردة أعاله:

٩٩٢ ١٨١ ١٠ 
٧٩٦ ٧٦١ 

- 
- 

٤٣٧ ٨١

٣٥٣ ٧١٩ ٤ 
- 

٧٣٦ ٠٥٩ ٦ 
٢٤٦ ١٨ 
٥٧٦ ١٥

 تكلفة التطوير ورسوم النجاح
 رسوم المسبقة (إيضاح ٣)

 فوائد القرض من المساهمين (إيضاح ١٠)
 رسوم التجهيز

رواتب الموظفين وتكاليف أخرى

٢٢٥ ٠٢٥ ١١ 
=============

٩١١ ٨١٢ ١٠ 
==============

مستحقات أرصدة ألطراف ذات عالقة في نهاية السنة / الفترة:
- 

٦٢٤ ٩٦٧ ١ 
٧٨١ ١٧٣ ٥ 
٩١٨ ١٢٨ 

٢٩٦ ٨٨١ ٢

٢٤٦ ١٨ 
- 

٢٠٧ ٢ 
- 

٠٦١ ٣

 اس اس او ام
 شركة سيمبكورب الخليج التشغيل والصيانة المحدودة

 صناعات سيمبكورب المحدودة
 اي بي دبليو سي

او اي سي

٦١٩ ١٥١ ١٠ 
==============

٥١٤ ٢٣ 
===========

قرض األجل ١٢
٢٠١٠ اإلستحقاق

     لایر عماني

الجزء غير المتداول
٤٠٠ ٧٧٣ ٧٨ ٢٠١٢ - ٢٠٢٦ قرض تمويل المشروع (بالدوالر األمريكي)
٠٠٠ ٧٥٠ ١٣ 
-----------

٢٠١٢ - ٢٠٢٦ قرض تمويل المشروع (باللایر العماني)

٤٠٠ ٥٢٣ ٩٢ 
(٧٩١ ٧٧٣ ٩) ناقصا: تكاليف المعاملة غير المطفأة

٦٠٩ ٧٤٩ ٨٢

 
 ١١     معامالت األطراف ذات العالقة

وفي . كبير عليهاأطراف ذات عالقة لدى بعض المساهمين المقدرة على ممارسة نفوذ لدى الشركة عالقات مع 

  . السلع وتقديم  الخدمات للشركةطراف ذوو العالقة ببيع سياق العمل اإلعتيادي  يقوم األ

أسعار وشروط المعامالت مع االطراف ذات العالقة  و التي تتم  في سياق العمل اإلعتيادي، على بنود وشروط 

:الفترة/ األطراف ذات العالقة خالل السنة  فيما يلي لدى الشركة المعامالت الهامة مع. تمت الموافقة عليها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

============ 

 صفحة ١٧

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

 (تشكل جزءا من هذه القوائم المالية)
)تابع(قرض األجل   ١٢ 

 أبرمت الشركة في ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٩ إتفاقية البنود الشائعة، للحصول على تسهيالت ائتمانية تتضمن
 مجموعة من البنوك المحلية والعالمية و ستاندردشتارد بنك وكيل التسهيالت التجارية للدوالر و بنك
 مسقط ش م ع ع كوكيل التسهيالت التجارية لللایر العماني وبنك الصين، فرع شان دونج كوكيل

".المنظم الرئيسي"بشكل جماعي   التسهيالت، 
٢٠١٠ 

       لایر عماني
 

٥٠٠ ١٤٩ ٣٥ 
٩٠٠ ٦٢٣ ٤٣ 

 الحد
      لایر عماني

 

١١٢ ٩١٦ ١٠٦ 
٢٠٠ ٢٧٩ ١٣٣ 

 
 
 

 تسهيالت الدوالر األمريكي
 تسهيالت الدوالر األمريكي التجاري (١)

 تسهيالت التغطية (٢)
 
 
٠٠٠ ٧٥٠ ١٣ 

٤٠٠ ٥٢٣ ٩٢ 
============ 

 
٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠ 

٣١٢ ١٩٥ ٢٩٠ 
============ 

 التسهيالت باللایر العماني
 التسهيالت التجارية باللایر العماني (٣)
 
 

 إعادة السداد
 مجموع المبلغ من عملية السحب قيد التسهيالت الواردة أعاله ويتم إعادة السداد بالكامل من ٢٩
 القسط نصف السنوي وتبدأ من ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢، مع القسط األخير المستحق سداده بتاريخ ٣٠

 سبتمبر ٢٠٢٦.

 الفوائد
 (١) يتم إحتساب الفائدة على تسهيالت الدوالر التجاري بالسعر العائم بواقع ليبور مضافا إليه
 الهامش. وقد دخلت الشركة إلى مقايضات سعر الفائدة للحد من إلتزاماتها مقابل تغييرات سعر الفائدة.

 وتوضح الهوامش أدناه كما يلي:
 الهوامش %

%٣.٠٠ 
%٢.٨٥ 
%٣.٢٠ 
%٣.٥٥ 
%٣.٩٥ 

 
 
 قبل تاريخ اإلكمال (كما هو موضح في إتفاقية البنود الشائعة)

مالاإلك  بعدئذ حتى الذكرى السنوية السادسة من تاريخ 
 بعدئذ حتى الذكرى السنوية العاشرة من تاريخ اإلكمال
 بعدئذ حتى الذكرى السنوية العاشرة من تاريخ اإلكمال

 بعد ذلك
 (٢) يتم  إحتساب تسهيالت تغطية سينوسور بالسعر  العائم  بواقع  ليبور  مضافا  إليه  الهامش
 (٣% في السنة). وقد دخلت الشركة إلى مقايضات سعر الفائدة للحد من إلتزاماتها مقابل

 
 ٨% في

 تغييرات سعر الفائدة.
 (٣) تتحمل الفائدة باللایر العماني التسهيالت التجارية على السعر الثابت للفائدة بنسبة

 السنة.
 رسوم أخرى

 ينبغي ان تدفع الشركة مقدما رسوما إلى المنسق الرئيسي. باإلضافة إلى ذلك، فإن الشركة ستدفع
 رسوم اإللتزام بنسبة ١.٣% للدوالر غير المسحوب للتسهيالت التجارية وتسهيالت التغطية و٠.٤%

 لتسهيالت اللایر العماني غير المسحوب.
 الضمانات

 ان قرض األجل مضمون برهن على ممتلكات ومحطة و معدات الشركة المتداولة ، كما تشمل رهنا
 على أرصدة حسابات الذمم  المدينة عن مبيعات الشركة.

 التعهدات
 يحتوي التسهيل على تعهدات محددة تتعلق، ضمن أمور أخرى، بالتصفية واالندماج، الدخول في
 اتفاقيات هامة جديدة ، الرهن السالب، إلغاء األصل، منح القرض والضمان، إقتناء األصول
 الرأسمالية، معدل تغطية خدمة الدين، تغيير النشاط ، القروض والضمانات، إتفاقيات تغطية . ..الخ

 التي تتطلب من الشركة ان تتسق معها.
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 صفحة ١٨

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

 (تشكل جزءا من هذه القوائم المالية)
 ١٣    إلتزام تقاعد األصل

 
 تملك الشركة بموجب إتفاقية حق اإلنتفاع إلتزام قانوني إلزالة المحطة في نهاية عمرها اإلنتاجي
 واعادة األرض. ويجب على الشركة ان تتحمل المصروفات الالزمة لتفكيك وحماية األصول ونقلها،
 ازالة التربة و المياه الجوفية الملوثة ، ملئ جميع الحفر وإعادة سطح االرض إلى الحالة التي تماثل

 المناطق المعينة.
 
 وقد تم إحتساب مخصص القيمة العادلة إللتزام تقاعد األصل بإستخدام تقنية القيمة الحالية المتوقعة.
 وتعكس هذه التقنية إفتراضات مثل التكاليف، األعمار اإلنتاجية للمحطة، إرتفاع هوامش الربح
 كافية كتسوية لإللتزام. الحركة في مخصص إلتزام تقاعد

 
 

٢٠١٠ 
 ر.ع

- 

 والتضخم التي تعتبرها االطراف االخرى
 األصل وهي كما يلي:

 
 
 
 

يناير 1في   
 المخصصات المكونة خالل السنة ٠٩٨ ٣٢

 

٠٩٨ ٣٢ 
========= 

 في ٣١ ديسمبر
 
 

 ١٤    إدارة المخاطر المالية
 

 تتعرض الكلية في إطار نشاطها االعتيادي للمخاطر التالية الناتجة عن استخدامها لألدوات المالية :
 

     مخاطر السوق
 

     مخاطر اإلئتمان
 

     مخاطر السيولة
 
 هذا اإليضاح يعرض معلومات عن تعرض الشركة إلى كل من هذه المخاطر أعاله، أهداف الشركة ،
 سياساتها وإجراءاتها إلدارة وقياس المخاطر وإدارة الشركة لرأس المال. واإلفصاحات الكمية األخرى

 مضمنة خالل هذه القوائم المالية.
 
 يتولى مجلس اإلدارة المسؤولية عن التأسيس واإلشراف على اإلطار العام إلدارة المخاطر بالشركة.
 كما ان مجلس اإلدارة قد اسند الى ادارة الشركة المسؤولية عن تطوير ومراقبة سياسات الشركة إلدارة

 المخاطر واإللتزام بتطبيقها.
 

 مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة 

والهدف من إدارة .  ملك من األدوات الماليةوأسعار األسهم التي ستؤثر على دخل الشركة أو قيمة ما ت 
مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن مؤشرات مقبولة ، بينما يتم تحقيق اكبر 

.عائد على المخاطر  

 (أ)

 صفحة ١٩

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

 (تشكل جزءا من هذه القوائم المالية)
 ١٤ إدارة المخاطر المالية ( تابع )

 
 
 

 للشركة كما يلي:

 مخاطر أسعار الفائدة

زالمرك المالي، كان ملمح محفظة اإللتزامات المالية  ذات الفوائد  في تاريخ قائمة 
 

٢٠٠٩ 
 ر.ع

 

٥٠٣ ٩٨٠ ٥٥ 
=========== 

٢٠١٠ 
 ر.ع

 

٦٤٩ ٢٦٩ ٣ 
=========== 

 سعر الفائدة
% 

 
 
 
 األصول المالية
 أرصدة البنك

 اإللتزامات المالية
 قرض المساهمين

(٥٣١ ١١٢ ٣٤) 
(٦٠٤ ٧٣٤ ٢٢) 

(٣١٦ ٩٧٤ ٥٦) 
(٨٧٨ ٩٨٢ ٣٧) 

%٥.١٠ 
%٨.٣٥ 

 -   قروض بسعر ثابت بالدوالر األمريكي
 -   قروض بسعر ثابت باللایر العماني  

 قرض األجل
-    (٤٠٠ ٧٧٣ ٧٨) 
-    (٠٠٠ ٧٥٠ ١٣) 

 ليبور + ٣%
%٨ 

 -   قروض بسعر متغير بالدوالر األمريكي
 -   قروض بسعر ثابت باللایر العماني   

 
(١٣٥ ٨٤٧ ٥٦) (٥٩٤ ٤٨٠ ١٨٧) 

 
 الشركة ال تحتسب على أي إلتزامات مالية بالقيمة العادلة بسعرثابت من خالل قائمة الدخل، و الشركة
 لم تقم بتعيين أدوات التغطية تحت نموذج المحاسبة لتحوط بالقيمة العادلة. وبالتالي، فإن التغيير في

 سعر الفائدة في تاريخ التقرير لن يؤثر على قائمة الدخل.
 

 تحليل حساسية التدفق النقدي لألدوات بسعر متغير
 

أساسية على أسعار الفائدة في طةنق 100التغيير بمقدار  تاريخ التقرير سيؤدي إلى زيادة (نقص) حقوق  
 الملكية وقائمة الدخل الموضحة أدناه. مع بقاء جميع المتغيرات األخرى، وعلى وجه الخصوص

 
 

 حقوق الملكية

 أسعار العمالت األجنبية ثابتة.

 
100نقص  نقطة  

 أساسية
٢٠٠٩ 
 ر.ع

(٨٠٩ ٨٩٥ ١٣) 
=========== 

 زيادة ١٠٠
 نقطة أساسية

٢٠٠٩ 
 ر.ع

٨٠٩ ٨٩٥ ١٣ 
========== 

100نقص  نقطة  
 أساسية
٢٠١٠ 
 ر.ع

(١٠٩ ٤٠٥ ١٨) 
=========== 

 زيادة ١٠٠
 نقطة أساسية

٢٠١٠ 
 ر.ع

١٠٩ ٤٠٥ ١٨ 
=========== 

 
 
 
 
 

 مقايضة سعر الفائدة
 

 مخاطر العملة
 

 تتعرض الشركة إلى تذبذب سعر صرف العمالت األجنبية نتيجة لتقلب سعر اليورو إلتزام مرشح
 بموجب عقد الهندسة والشراء والمعامالت مع األطراف ذات العالقة المرشحة في اس جي دي. إن

 مخاطر اليورو مغطاة بإستخدام عقد السعر المعجل.
 

 وبصرف النظر عن غالبية المعامالت واألرصدة إما باللایر العماني أو بالدوالر األمريكي. وحيث ان
 اللایر العماني مرتبط بالدوالر األمريكي، ال تعتبر االرصدة بالدوالر األمريكي معرضة لمخاطر

 العملة الى درجة كبيرة.
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 صفحة ٢٠

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

 (تشكل جزءا من هذه القوائم المالية)
 ١٤ إدارة المخاطر المالية (تابع)

 
 مخاطر السوق (تابع)

 
 
 
 
 

٢٠٠٩ 

 اس جي دي

 

 
 
 
 
 
 
 اليورو

 
 
 
 

٢٠١٠ 

 اس جي دي

 مخاطر العملة (تابع)

 تعرض الشركة  مخاطر العمالت األحنبية كما يلي:
 
 
 اليورو

 
 
 
 

- 

(٨٥٨ ٣٣) 

(٨٥٨ ٣٣) 
 
 

- 
- 

(٨٥٨ ٣٣) 
======= 

 
 
 
 
٤٦٧ ٣٤٦ ١٤ 

 

(٤٦٧ ٣٤٦ ١٤) 

- 
 
 

(٨٦٩ ٣٨٥ ٥٧) 
٨٦٩ ٣٨٥ ٥٧ 

- 
========= 

 
 
 
 

- 

(٥٦٩ ١) 

(٥٦٩ ١) 
 
 

- 
- 

(٥٦٩ ١) 
====== 

 
 
 
 
٠١٨ ٩٧٦ ٢ 

 

(٤٢٤ ٥٧٨ ٥) 

(٤٠٦ ٦٠٢ ٢) 

 
(٧٩٩ ٥٠٧ ٩) 
٢٠٥ ١١٠ ١٢ 

- 
======== 

 المبلغ باللایر العماني
ديسمبر 31 ٢٠٠٩  

 األصول المالية
 النقد وما في حكم النقد

 اإللتزامات المالية
 الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى
 
 
 

 الشراء المتوقع لتربينات الغاز
 تحت عقد الهندسة والشراء

 إتفاقية السعر المعجل

 صافي التعرض

 
 

٢٠٠٩ 

 أسعار الصرف الهامة المطبقة خالل السنة / الفترة كما يلي:
٢٠١٠ 

 
 السعر
 الفوري

 

٠.٥٦٦٠٦٦ 
٠.٢٧٦٨٣٢ 

 
 معدل المتوسط

٠.٥٧٤٢١٨ 
٠.٢٧٦٨٣٢ 

 
 السعر
 الفوري

 

٠.٥٠٨٣٣ 
٠.٢٩٧٠٥ 

 
 معدل المتوسط

٠.٥١١٠٣٧ 
٠.٢٨٣٠٢٧ 

 العمالت األجنبية

 باللایر العماني
 باليورو ١

١ اس جي دي    
========= ========= ======== ========  

 

 تحليل الحساسية
 

 إن الزيادة بنسبة ١٠% للعمالت األجنبية مقابل اللایر العماني في تاريخ قائمة المركز المالي، قد
 يؤدي الى زيادة /(نقص) اسعار االسهم وقائمة الدخل بالمبالغ الموضحة أدناه. ويفترض هذا التحليل

 
 

٢٠٠٩ 

 الربح أو

 
 

٢٠١٠ 

 الربح أو

 ان تبقى جميع العوامل األخرى خاصة أسعار الفائدة ثابتة.

 الخسارة
 ر.ع

- 
(٣٨٦ ٣) 

 حقوق الملكية
 ر.ع

٦٧٤ ٥٩٠ ٥ 
- 

 الخسارة
 ر.ع

- 
(١٥٧) 

 حقوق الملكية
 ر.ع

٩٩٤ ٢٣٠ ١ 
- 

 
 

 باليورو
 اس جي دي

 ــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ
(٣٨٦ ٣) ٩٩٤ ٢٣٠ ١ (١٥٧) ٦٧٤ ٥٩٠ ٥ 

========= ========= ======== ======== 

 صفحة ٢١

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

 (تشكل جزءا من هذه القوائم المالية)
 ١٤ إدارة المخاطر المالية (تابع)

 
 (ب) مخاطر اإلئتمان

 
 مخاطراالئتمان هي مخاطر الخسائر المالية للشركة عندما يعجز العميل أو طرف باألدوات المالية في
 مقابلة التزاماته التعاقدية عند اإلستحقاق . وتنشأ أساسا من الذمم المدينة للعمالء واألرصدة النقدية مع

 البنوك.
 
 وفي ٣١ ديسمبر ٢٠١٠، لم تبدأ الشركة بعد العمليات التجارية وبالتالي لم يكن هناك مخاطر اإلئتمان

 من شراء الطاقة والماء.
 
 وتقوم الشركة بوضع حد لمخاطرها اإلئتمانية بالنسبة إلى اإليداعات البنكية فقط بالتعامل مع بنوك لها

 سمعة ومعاهد مالية.
 
 و تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى من التعرض لإلئتمان. وكان التعرض األقصى

 لمخاطر اإلئتمان في تاريخ التقرير كما يلي:
 

٢٠٠٩ 

 ر.ع
 

٥٠٣ ٩٨٠ ٥٥ 
٧٩٦ ٦١٣ ٥ 
 ـــــــــ

٢٩٩ ٥٩٤ ٦١ 
=========== 

٢٠١٠ 
 ر.ع

 
٦٤٩ ٢٦٩ ٣ 

- 
 ــــــــ
٦٤٩ ٢٦٩ ٣ 

========= 

 
 
 
 

)قيمة الدفتريةبال(تحليل األصول المالية   
 النقد وما في حكم النقد

 مقايضات سعر الفائدة المستخدمة لتغطية األصول

 
 

 (ج) مخاطر السيولة
 
 مخاطر السيولة هي مخاطر عدم تمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها المالية عند إستحقاقها. و يتمثل
 منهج اإلدارة في إدارة السيولة في التأكد قدر اإلمكان، من وجود سيولة كافية دائماً لمقابلة االلتزامات
 عند استحقاقها في ظل الظروف العادية والضغوط غير العادية دون تحمل خسائر غير مقبولة أو

 المخاطرة بسمعة الشركة.
 
 تحد الشركة من مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من أن التسهيالت البنكية و السلف من المساهمين متاحة
 كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويتم مراقبة متطلبات السيولة في كل شهر وتتأكد االدارة من تواجد أموال

 سائلة لمقابلة أي التزامات عند حدوثها .
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 صفحة ٢٢

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

 (تشكل جزءا من هذه القوائم المالية)
 ١٤ إدارة المخاطر المالية (تابع)

 (ج) مخاطر السيولة (تابع)
 

 فيما يلي االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات المالية ، متضمنة سداد الفوائد باستثناء اثر اتفاقيات المقاصة:

 التدفقات النقدية
أكثر من أكثر من سنة إلى التدفقات     النقدية
 ٥ سنوات

لایر عماني 
 ٥ سنوات

لایر عماني
 أقل من سنة

لایر عماني
 التعاقدية

لایر عماني
 القيمة الدفترية

لایر عماني
 ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

المشتقات

٠٤٧ ٧٨٥ ١ 

 
 
(٨٠٢ ٣٣٦ ١٠) 

 
 
(١٨٤ ٣٤٦ ٤) 

 
 
(٩٣٩ ٨٩٧ ١٢) 

 
 
٩٣٩ ٨٩٧ ١٢ 

مقايضات  ســعر الفائدة 

 المستخدمة للتغطية

 عقود صرف العملة المعجلة

- 
 
 
 

- 

(٣٠٤ ٧١٥ ٩٩) 
 
 

- 
-------- 

(٢٥٧ ٩٣٠ ٩٧) 
=========== 

- 
 
 
 
(٨٣٥ ٩٨٨ ١٠٧) 

(٢٦٨ ٣١٤ ٢٧) 
 
 

- 
----- 

(٩٠٥ ٦٣٩ ١٤٥) 
=========== 

(٠١٤ ٣٧٠ ١) 
 
 
 
(٦٦٧ ١٦١ ٦) 

(٨٤٥ ٧٨٦ ٣) 
 
 
(٥٨٥ ١١٧ ٢٨) 

----- 
(٢٩٥ ٧٨٢ ٤٣) 
========== 

(٠١٤ ٣٧٠ ١) 
 
 
 

(٥٠٢ ١٥٠ ١١٤) 

(٤١٧ ٨١٦ ١٣٠) 
 
 

(٥٨٥ ١١٧ ٢٨) 
------- 

(٤٥٧ ٣٥٢ ٢٨٧) 
============ 

 التدفقات النقدية

١٠٤ ٣٧٠ ١ 
 
 
 
١٩٠ ٣٣٣ ٩٤ 

٦٠٩ ٧٤٩ ٨٢ 
 
 
٥٨٥ ١١٧ ٢٨ 

------- 
٤٢٧ ٤٦٨ ٢١٩ 
========== 

 المستخدمة في التغطية

 اإللتزامات المالية غير 

 المشتقة

 قرض المساهمين

 قرض األجل

 الذمم التجارية الدائنة والذمم
 الدائنة األخرى

 
 
 
 
 
 ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

 المشتقات
 

 
-         (٩٣١ ٥٥٤) 

 
 
 

-     (٦٤٨ ٨٧٠ ٦٣) 

 
(٥٨٥ ٧٥٠ ١) 

 
 
 
( ٦٠٧ ٦٨٨ ٣) 

 
(٥١٦ ٣٠٥ ٢) 

 
 
 
(٢٥٥ ٥٥٩ ٦٧) 

 
٥١٦ ٣٠٥ ٢ 

 
 
 
١٣٥ ٨٤٧ ٥٦ 

 مقايضات ســعر الفائدة
 المستخدمة للتغطية

 اإللتزامات المالية غير
 المشتقة

 قرض المساهمين

 الذمم التجارية الدائنة و الذمم

- 
-------- 

- 
=========== 

- 
----- 

(٥٧٩ ٤٢٥ ٦٤) 
=========== 

(٢٣٣ ٨٦٢ ٦٥) 
----- 

(٤٢٥ ٣٠١ ٧١) 
========== 

(٢٣٣ ٨٦٢ ٦٥) 
------- 

(٠٠٤ ٧٢٧ ١٣٥) 
============= 

٢٣٣ ٨٦٢ ٦٥ 
------- 

٨٨٤ ٠١٤ ١٢٥ 
========== 

 الدائنة األخرى

 
 وليس من المتوقع حدوث التدفقات النقدية المستخدمة في تحليل اإلستحقاق في وقت مسبق بصورة مهمة ، أو حدوث

 إختالف هام في المبلغ.

 صفحة ٢٣

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

 (تشكل جزءا من هذه القوائم المالية)
 ١٤ إدارة المخاطر المالية (تابع)

 (ج) مخاطر السيولة (تابع)

 
 

 

 

 

 

:وضيح المستويات المختلفة كما يليوتم ت. القيمة العادلة، بإستخدام طريقة التقييمبالجدول أدناه األدوات المالية يحلل   

 مماثلة ألدوات ماليةسواق نشطة بأ)  غير معدلة(تقاس القيمة العادلة على االسعار المدرجة : 1  المستوى. 
  وهي ممكنة  1تقاس القيمة العادلة بإستخدام المدخالت غير االسعار المدرجة والمضمنة بالمستوى : 2المستوى

 ).مشتقة من االسعار(أو غير مباشرة ) كاألسعار(مباشرة  المالحظة لالدوات المالية ؛
  تقاس القيمة العادلة بإستخدام المدخالت ال تستند على بيانات السوق القابلة للمالحظة: 3المستوى  

).مدخالت ال يمكن مالحظتها( 
٢٠٠٩ 

 المستوى الثاني
 

٧٩٦ ٦١٣ ٥ 
- 

=========== 

٢٠١٠ 
 المستوى الثاني
 

- 
٠٤٣ ٢٦٨ ١٤ 
========= 

 
 
 
 

 باللایر العماني
 األصول المالية المشتقة

 مقايضات سعر الفائدة المستخدمة لتغطية األصول
 

 المشتقات المضمنة

 تشتمل اإلتفاقية على المشتقات المضمنة كما يلي:

 (١) تحتوي إتفاقية شراء الطاقة والماء بين الشركة والشركة العمانية لتوفير الطاقة والماء على

 المشتقات المضمنة في صياغة التسعير التي تحتسب معدل نسبة اإلستثمار و خصم التشغيل الثابت

 لمعدل أتعاب الصيانة لكل من تسهيل الطاقة وتسهيل تحلية المياه. سيتم تعديل النسب المئوية

حليةللتشغيل الثابت ومعدل أتعاب الصيانة لكل من تسهيل الطاقة وتسهيل ت المياه لتعكس التغييرات  

 بمؤشراسعارالمستهلك األمريكي وبمؤشر اسعار المستهلك العماني.

 (٢) تحتوي إتفاقية التشغيل والصيانة بين الشركة و اس اس او ام على مشتقات مضمنة في صياغة

 التسعير التي تحتسب معدل الصيانة والتشغيل الثابت و معدل خصم المحطة. ويتم تعديل خصم

كل محطة لتعكس التغييرات بمعدل التضخم الثابتالتشغيل و الصيانة ل .  نسبة 
 
 وهذه المشتقات المضمونة هي جزءاً ال يتجزأ عن العقد المصاحب لها اتفاقية شراء الطاقة والمياه ويتم
، حيث ترى39  اإلدارة ان المميزات  احتسابها كمشتق منفصل تخضع لمعيار المحاسبة الدولي رقم

 االقتصادية والمخاطر المصاحبة للمشتقات المضمنة تتعلق بالعقد المصاحب.
 

 إدارة رأس المال
 تهدف الشركة إلى الحفاظ على أساس قوي لرأس المال إلكتساب ثقة المقرضين والمستثمرين و السوق

 ودعم التطور المستقبلي للشركة، بينما في نفس الوقت يتم الحفاظ على سياسة مناسبة للتوزيعات لتكافئ
 المساهمين.
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 صفحة ٢٤

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

  (تشكل جزءا من هذه القوائم المالية)
 
 
 
 
 

٢٠٠٩ 
 ر. ع

٨٠٠ ٠٤٠ ١٩ 
=========== 

 
٢٠١٠ 

 ر. ع

٨٠٠ ٠٤٠ ١٩ 
========= 

 ١٥ اإللتزامات الطارئة
 
 
 
 
 ضمانات األداء

 لدى الشركة ضمانات بنكية من بنك مسقط وبنك أبوظبي الوطني (مسقط) بمبلغ ٠٠٠ ٠٠٠ ٤ دوالر
 أمريكي و ٠٠٠ ٥٠٠ ١٧ لایر عماني إلى شركة ظفار للطاقة ش م ع ع وإتفاقية شراء الطاقة والمياه

 على التوالي.

 وردت هذه الضمانات البنكية بواسطة ضمان الشركة من تسهيالت سيمبكورب الخاصة المحدودة

 وضمان البنك من شركة اإلنماء للطاقة والمياه ش م م.
 
 

اإلرتباطات 16 الرأسمالية  
 و في ٣١ ديسمبر 2010 ان اإلرتباطات التي تتعلق بالعقود كما يلي:

 
٩٥٤ ٦١٥ ٢٤٣ 
٧٠٧ ٠٥٦ ٣٦ 
 ـــــــــ

٦٦١ ٦٧٢ ٢٧٩ 
=========== 

٢٤٣ ٢٣١ ١٥٧ 
٢١٠ ٨١٣ ١٦ 
 ـــــــــ
٤٥٣ ٠٤٤ ١٧٤ 

========= 

 اإلرتباطات التي تتعلق بالعقود
 مبالغ أعتمدها المدراء ولكن لم يتم التعاقد عليها
 
 
 

 ارتباطات اإليجار التمويلي:

 في ٣١ ديسمبر الحد األدنى إلرتباطات التأجير المستقبلية بموجب إتفاقية حق اإلنتفاع كما يلي:
 

٠٠٠ ١ 
٠٠٠ ٤ 

٠٠٠ ٢٠ 
=========== 

٠٠٠ ١ 
٠٠٠ ٤ 
٠٠٠ ١٩ 

========= 

 خالل سنة
 بين سنتين وخمس سنوات

 بعد خمس سنوات

 
 
 
 

 المتبع بهذه القوائم المالية.

أرقام 17 المقارنة  
 تمت إعادة تصنيف أرقام المقارنة لتناسب مع عرض
 

 

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

القوائم المالية

31 ديسمبر 2011

المقر الرئيسي لألعمال : المكتب المسجل :     
صاللة ص.ب 299      

رمز بريدي 134       
جوهرة الشاطئ       

سلطنة عمان
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شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.م
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تقرير المراجعين المستقلين إلى المساهمين في

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

تقرير عن القوائم المالية

 2 من  الصفحات  في  الواردة  )"الشركة"(  ش.م.ع.م  والمياه  للطاقة  صاللة  سيمبكورب  لشركة  المرافقة  المالية  القوائم  راجعنا  لقد 

2011 وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية  إلى 29 والتي تشتمل على قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 

وقائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات تشتمل على ملخص عن السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات 

التفسيرية األخرى. 

مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية 

التجارية  الشركات  الدولية وقانون  المالية  التقارير  المالية وفقًا لمعايير  القوائم  العادل لهذه  اإلعداد والعرض  اإلدارة مسئولة عن  إن 

لسنة 1974 وتعديالته. تتضمن هذه المسئولية التصميم والتنفيذ واالحتفاظ بضوابط للرقابة الداخلية المالئمة لإلعداد والعرض العادل 

لقوائم مالية خالية من التحريفات الجوهرية سواء كان ذلك بسبب الغش أو الخطأ؛ واختيار وتطبيق السياسات المحاسبية المالئمة 

والقيام بالتقديرات المحاسبية المعقولة في مثل هذه الظروف. 

مسئولية مراجعي الحسابات

مسئوليتنا هي إبداء الرأي على هذه القوائم المالية بناءا على المراجعة التي نقوم بها. لقد قمنا بمراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة 

الدولية التي تتطلب منا االلتزام بالمتطلبات األخالقية المالئمة وتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة بهدف التوصل إلى درجة مقبولة من 

القناعة عما إذ كانت القوائم المالية تخلو من تحريفات جوهرية.

تتضمن أعمال المراجعة القيام بإجراءات بغرض الحصول على أدلة مراجعة عن المبالغ واإلفصاحات الواردة في القوائم المالية. تعتمد 

اإلجراءات المختارة على حكمنا وتقديرنا بما في ذلك تقييم لمخاطر التحريف الجوهرية بالقوائم المالية سواء كان ذلك بسبب الغش 

أو الخطأ. عند القيام بإجراءات تقييم لهذه المخاطر يأخذ المراجع في االعتبار ضوابط الرقابة الداخلية المالئمة لقيام الشركة باإلعداد 

والعرض العادل للقوائم المالية وذلك بغرض تصميم إجراءات المراجعة المالئمة في سياق هذه الظروف ولكن ليس لغرض إبداء الرأي 

المتبعة  المحاسبية  السياسات  تقييما لمدى مالءمة  أيضًا  المراجعة  تتضمن  للشركة. كما  الداخلية  الرقابة  عن مدى فعالية ضوابط 

ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي وضعتها اإلدارة إضافة إلى تقييم للعرض الكلي للقوائم المالية. 

وفي اعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس لرأي المراجعة الذي نقوم بإبدائه. 

الرأي

وفي رأينا أن القوائم المالية تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، عن المركز المالي للشركة  كما في  تاريخ 31 ديسمبر 2011 

وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية السنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

وفي رأينا أن القوائم المالية للشركة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، ومن جميع النواحي الجوهرية تتمشي مع متطلبات 

قانون الشركات التجارية لعام 1974 وتعديالته.

كي بي ام جي

15 فبراير 2012                
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قائمة الدخل الشامل

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

 

20112010

ريال عمانيريال عمانيإيضاح

-977 048 33ايرادات

-)919 510 2(4تكلفة المبيعات

________________

-058 538مجمل الربح

)387 22()143 95(5مصروفات إدارية وعمومية
________________

)387 22(915 442الربح )الخسارة( قبل الفوائد والضريبة 

-)948 108 1(6تكلفة التمويل
________________

)387 22()033 666(الخسارة قبل الضريبة
-)934 195(15مصروفات ضريبة الدخل

______________

)387 22()967 861( الخسارة بعد الضريبة للسنة

    
الدخل الشامل اآلخر

)الخسارة الشاملة األخرى(، صافي ضريبة الدخل:

الجزء الفعال 

من التغير في القيمة العادلة لتحوط, التدفق النقدي 
 

10)24 528 649()15 467 164(
------------------------

)551 489 15()616 390 25(مجموع الخسارة الشاملة عن السنة

========================

اإليضاحات الواردة على الصفحات 158 إلى 181 تشكل جزءا من هذه القوائم المالية.

تقرير مراجعي الحسابات وارد على صفحة 153

قائمة المركز المالي
كما فى 31 ديسمبر 

20112010

ريال عمانيريال عمانيإيضاح

األصول غير المتداولة
-988 063 733ممتلكات وآالت ومعدات

917 897 002195 134 8270أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
-402 926أصول غير ملموسة
165 712 9811 056 105و15أصل ضريبة مؤجلة

---------------------
082 610 373197 281 308مجموع األصول غير المتداولة                                                            

------------------------
األصول المتداولة                                                                 

932 538 7366 587 114الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى
-660 669المخزون

649 269 0043 129 124النقد وما في حكم النقد
------------------------

581 808 4009 386 9مجموع األصول المتداولة                                                                 
------------------------

663 418 773207 667 317مجموع األصول                                                                           
========================

حقوق الملكية 

000 000500 13500 ) أ (رأس المال                                                                        
)985 25()952 887(الخسائر المتراكمة

)878 555 12()527 084 37(10و13 )ج (إحتياطي ) عجز ( تغطية
------------------------

)863 081 12()479 472 37(مجموع حقوق الملكية                                                                 
------------------------

االلتزامات غير المتداولة                                                            
190 333 79294 582 1694قرض من مساهمين                                                                                                                 

609 749 44882 546 18193قرض األجل

098 28432 19260إلتزام تقاعد األصل
-934 15195إلتزام ضريبة مؤجلة                                                         

043 268 50814 141 1042أدوات مشتقة
------------------------

940 382 966191 726 330مجموع االلتزامات غير المتداولة                                                  
------------------------

   االلتزامات المتداولة                                                         
-427 748 181الجزء المتداول لقرض طويل األجل

586 117 85928 664 1422ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخري                                                          
---------------------

24 413 28628 117 586
------------------------

526 500 252219 140 355مجموع االلتزامات                                            
------------------------

663 418 773207 667 317مجموع حقوق الملكية وااللتزامات                                               
========================

اعتمد مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية وصرح بإصدارها بتاريخ   15 فبراير 2012 ووقعها بالنيابة عنهم كل من: 

نائب رئيس مجلس اإلدارة                       عضو مجلس اإلدارة 

اإليضاحات الواردة علي الصفحات 158 إلى 181 تشكل جزءا من هذه القوائم المالية.
تقرير مراجعي الحسابات وارد على صفحة 153
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قائمة التدفق النقدي
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

20112010إيضاح
ريال عمانيريال عماني

التدفق النقدي من أنشطة التشغيل:
)387 22()033 666(خسارة السنة 

تسويات غير نقدية :
-712 495استهالك واطفاء

-476 52اطفاء تكلفة تمويل مؤجلة
-948 108 1تكاليف تمويل

التغيرات فى رأس المال العامل:
-)660 669(الزيادة فى المخزون

الزيادة في الذمم التجارية الدينة و المدفوعات 
)320 515 6()931 949 2(مقدما والذمم المدينة األخرى

)647 744 37(083 856الزيادة )النقص( في الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى
___________-----------

)1 772 405()44 282 354(
-)948 108 1(تكاليف تمويل مدفوعة

___________-----------
)354 282 44()353 881 2(صافي التدفق النقدي المستخدم في  أنشطة التشغيل

------------------------
التدفق النقدي من أنشطة االستثمار:

)164 664 128()164 041 108(إضافات أصول ثابتة
-)098 32(إضافات أصول غير ملموسة

------------------------
)164 664 128()262 073 108(صافي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمار

------------------------
التدفق النقدي من أنشطة التمويل:

055 486 37-حصيلة قرض من مساهمين
609 749 97082 813 111حصيلة قرض األجل

------------------------
664 235 970120 813 111صافي التدفق النقدي الناتج من أنشطة التمويل

------------------------
)854 710 52(355 859صافى الزيادة )النقص( في النقد وما فى حكم النقد

503 980 64955 269 3النقد وما فى حكم النقد فى بداية السنة 
------------------------

649 269 0043 129 124النقد وما فى حكم النقد فى نهاية السنة 
=========================

اإليضاحات الواردة علي الصفحات 158 الى 181 تشكل جزءا من هذه القوائم المالية

تقرير مراجعى الحسابات وارد على صفحة 153

قائمة التغيرات فى حقوق الملكية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

رأس 

المال
  عجز تغطية 

ئر  لخسا ا

المجموعالمتراكمة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني 

688 407 3)598 3(286 911 0002 1500 يناير 2010

مجموع الخسارة الشاملة للسنة

)387 22()387 22(--الخسارة للسنة

التغيرات في القيمة العادلة لتغطية

التدفق النقدي، الصافي بعد ضريبة

)164 467 15(-)164 467 15(-الدخل
 ---------------------------------------

)551 489 15()387 22()164 467 15(-مجموع الدخل الشامل للسنة

---------------------------------------
)863 081 12()985 25()878 555 12(000 31500 ديسمبر 2010

==========================================

)863 081 12()985 25()878 555 12(000 1500 يناير 2011

مجموع الخسارة الشاملة للسنة

)967 861()967 861(--الخسارة للسنة

التغيرات في القيمة العادلة لتغطية

التدفق النقدي، الصافي بعد ضريبة

)649 528 24(-)649 528 24(-الدخل
 ----------------------------------------

)616 390 25()967 861()649 528 24(000 500مجموع الدخل الشامل للسنة
----------------------------------------

)479 472 37()952 887()527 084 37(000 31500 ديسمبر 2011
============================================

اإليضاحات الواردة علي الصفحات 158 الى 181 تشكل جزءا من هذه القوائم المالية

تقرير مراجعى الحسابات وارد على صفحة 153
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إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية   1

شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.م هي شركة مسجلة ) الشركة ( كشركة مساهمة عمانية مقفلة بتاريخ 29 

سبتمبر 2009 بسلطنة عمان.

وقد دخلت الشركة في إتفاقية المساهمين )»إتفاقية المساهمين«( بتاريخ 17 نوفمبر 2009 بين األطراف )»المساهمين«( كالتالي: 

القابضة %

40%شركة عمان سيمبكورب األول لإلستثمار القابضة المحدودة
20%شركة عمان سيمبكورب آي بي او القابضة المحدودة

35%شركة إنماء للطاقة والمياه ش م م 
5%شركة بى دى سى سى لإلستثمار

========
%100

========

اسندت حكومة سلطنة عمان )»الحكومة«( إلى الشركة مناقصة لبناء وتملك وتشغيل محطة تحلية مياه البحر وتوليد الكهرباء 

والتسهيالت المتعلقة بها  في منطقة صاللة )»المحطة«(. ومن المتوقع أن تبدأ الشركة التشغيل التجاري في الربع الثاني لسنة 

.2012

شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة عمان لإلستثمارات ش م ع م. )“شركة عمان لإلستثمارات”(.

أحداث هامة

حققت الشركة تاريخ التشغيل التجاري )“تاريخ التشغيل التجاري”( 1 )بدءالمرحلة االولى لتشغيل الطاقة(   بتاريخ 16 يوليو 2011  مقابل 

التاريخ وفقا للجدول الزمني االساسي  بتاريخ 6 يوليو 2011 كما في إتفاقية شراء الطاقة والمياه )“اتفاقية شراء الطاقة والمياه”( مع 

تعاقد مضمون للقدرة  على انتاج طاقة تعادل 61 ميقاوات /ساعة.

نتيجة تركيب خاطئ  بالجدول وهو 6 أكتوبر2011  المحدد  التاريخ   ايضا متأخرا عن  المرحلة رقم 2  التجاري   التشغيل  تاريخ بدء  كان 

لجهاز اإليقاف والذي اشترته المحطة الفرعية وحدوث اعصار كييال في الفترة من 1 الى 5 نوفمبر 2011مما أثر على تقدم سير اإلنشاء. 

كان تعاقد مضمون للقدرة  على انتاج طاقة  ومياه تعادل 173 ميقاوات /ساعة من الطاقة  و2481.25 متر مكعب/ ساعة  من المياه  

على التوالي في المرحلة رقم 2.

 وبعد تاريخ التقرير ، حققت الشركة االنتاجية المستهدفة في المرحلة رقم 2 من الطاقة بتاريخ 2 يناير 2012 ومن المتوقع ان تحقق 

المستهدف في المرحلة رقم 2 من المياه في فبراير 2012.

اتفاقيات هامة 

وقد ابرمت الشركة إإلتفاقيات الرئيسية التالية:

اتفاقّية شراء الماء والطاقة المؤّرخة في 23 نوفمبر 2009 مع شركة عمان لتوفير الطاقة والماء ش م ع م لمدة 15 سنة من  أ -  

تاريخ التشغيل التجاري المحّدد، لتوفير الطاقة والماء بواسطة الشركة. 

ب - إتفاقية بيع الغاز الطبيعي المؤّرخة في 23 نوفمبر 2009 مع وزارة النفط والغاز لتوريد الغاز الطبيعي.

إتفاقية حق االنتفاع بتاريخ 23 نوفمبر 2009 مع وزارة االسكان ألجل منح حقوق االنتفاع فيما يتعّلق بموقع المشروع. ج -  

إتفاقية خدمات طويلة األجل مع جنرال اليكتريك لتقديم خدمات الصيانة لتوربينات الغاز و المولدات. د -  

هـ - إتفاقية إي بي سي ترانكي للهندسة والتوريد والتشييد لبناء محطات الكهرباء بتاريخ 20 أغسطس 2009  مع شركة سبيكوي 

لبناء المحطة، و

إتفاقية ضمان حكومي )“ضمان حكومي”( بتاريخ 23 نوفمبر 2009 مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية، حيث تضمن وزارة المالية  و -  

ان تفي شركة عمان لتوفير الطاقة والماء بالتزامها المالي طبقا التفاقّية شراء الماء والطاقة.

إتفاقية تشغيل وصيانة )“تشغيل وصيانة”( مع سيمكورب صاللة لخدمات التشغيل والصيانة     ش م م )اس اس او أم( بتاريخ  ز- 

8 فبراير 2010 لفترة 15 سنة  اعتبارا من تاريخ بدء التشغيل التجاري المحدد بالجدول الزمني.

إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة   2

أساس اإلعداد

فقرة االلتزام  )أ(  

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمتطلبات 

المطبقة لقانون الشركات التجارية العمانية لسنة 1974 )وتعديالته(.  

أساس القياس   )ب(  

تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخّية فيما عدا  ما تم ذكره  بالسياسات المحاسبية أدناه :.

استخدام التقديرات واألحكام. )ج(  

تؤثر  وأفتراضات  وتقديرات  أحكام  بوضع  اإلدارة  تقوم  أن  الدولية  المالية  التقارير  لمعايير  طبقا  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب 

النتائج  تختلف  قد  التقرير.  عنها  الصادر  والمصروفات  والدخل  واإللتزامات  األصول  ومبالغ  المحاسبية  السياسات  تطبيق  على 

الفعلية عن هذه التقديرات. يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المدرجة بشكل مستمر. ويتم إدراج التعديالت على التقديرات 

المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقدير وأي سنوات مستقبلّية قد تتأثر بهذا التعديل.

مضمنة    ، المالية   القوائم  في  المدرجة  المبالغ  على  الهام  التأثير  ذات  السياسات  تطبيق  حول  األحكام  عن  المعلومات  إن 

بالتقييم المالي لألدوات المالية المشتقة واإلنخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة. 

السياسات المحاسبية الهامة

تم تطبيق السياسات المحاسبية الموضحة أدناه  بإنتظام من قبل الشركة ، و هي تتسق مع تلك المستخدمة في السنة السابقة.

العملة األجنبية  )أ(  

عملة العرض والتشغيل.   )1(

تم عرض هذه القوائم المالية بالريال العماني، حيث أن الريال العماني هو عملة التشغيل بالشركة. 

معامالت العملة األجنبية  )2(

يتم تحويل المعامالت بعمالت أجنبية إلى عملة التشغيل بالشركة، بإستخدام أسعار الصرف السائدة  في تواريخ المعامالت. 

يتم تحويل األصول وااللتزامات النقدية بالعمالت األجنبية في تاريخ التقرير إلى عملة التشغيل بسعر الصرف السائد في ذلك 

التاريخ. يمثل الربح أو الخسارة بالبنود المالية الفرق بين التكلفة المطفأة بعملة التشغيل في بداية الفترة معدال بسعر الفائدة 

التقرير. يتم  الفترة والتكلفة المطفأة بالعمالت األجنبية محولة بسعر الصرف في نهاية فترة  الحقيقي والمدفوعات خالل 

تحويل األصول واإللتزامات غير النقدية بالعمالت األجنبية التي يتم قياسها في التكلفة التاريخية  إلى عملة التشغيل بسعر 

بالعمالت  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم  التي  النقدية  غير  واإللتزامات  األصول  تحويل  يتم  المعاملة.  تاريخ  في  السائد  الصرف 

االجنبية الى عملة التشغيل بأسعار صرف العملة االجنبية السائدة  في تاريخ تحديد القيمة العادلة . يتم إدراج فروق العمالت 

األجنبية الناشئة عن تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل الشامل ،بإستثناء الفروق الناشئة عن إعادة التحويل ألدوات الملكية 

المتاحة للبيع و تغطية التدفق النقدي المؤهلة، أو البنود غير النقدية االخرى التي يتم إدراجها في الدخل الشامل اآلخر. البنود 

تاريخ  في  السائدة  الصرف   السعار  وفقا  تحويلها   يتم  التاريخية  بالتكلفة  قياسها  يتم  التي  و  األجنبية  بالعمالت  غيرالنقدية 

المعاملة. 
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إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة   2

)ب( األدوات المالية

)1( األدوات المالية غير المشتقة

التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى والمبالغ المستحقة ألطراف ذات  المالية غير المشتقة على الذمم  تشتمل األدوات 

العالقة و النقد وما في حكم النقد والقروض والسلف والذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى. يشتمل النقد وما في 

حكم النقد على األرصدة النقدية والودائع تحت الطلب و الودائع الثابتة وودائع ألجل ذات استحقاق أساسي ال يزيد عن ثالثة 

أشهر. تدرج معامالت السحب على المكشوف من البنوك التي تسدد عند الطلب وتشكل جزءا ال يتجزأ من إدارة النقد بالشركة 

على أنها أحد مكونات النقد وما في حكم النقد ألغراض قوائم التدفقات النقدية.

يتم إثبات األدوات المالية غير المشتقة مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها - بالنسبة إلى األدوات المدرجة بغير قيمتها العادلة 

من خالل قائمة الدخل - وأي تكاليف معاملة مرتبطة بها مباشرة.

األدوات المالية المشتقة  )2(

وتشمل محاسبة التغطية لدى الشركة أدوات مالية مشتقة ألغراض التغطية من مخاطر العملة األجنبية و سعر الفائدة. وعند 

الصنيف المبدئي للتحوط، توثق الشركة  العالقة بين أدوات التغطية وبنود التغطية  بصفة رسمية ، متضمنا مخاطر أهداف 

وإستراتيجية إدارة المخاطر في القيام بمهام معامالت التغطية، مع الوسائل التي ستسخدم لتقييم فعالية عالقة التغطية. 

تقوم الشركة بعمل تقييم، سواء في بداية عالقة التغطية و بصفة مستمرة ، للوصول الى مدى فعالية أدوات التغطية  في 

النتائج  كان  إذا  وفيما  التغطية،  تحديد  فترة  خالل  التغطية  لبنود  النقدية  التدفقات  في  أو  العادلة  القيمة  تغييرات  تعويض 

الفعلية لكل تغطية في حدود 80% إلى 125%. ولمعاملة تنبؤات تغطية التدفق المالي، ينبغي ان يكون احتمال حدوث المعاملة 

كبير و وينبغي ان تعرض تغيرات التعرض في التدفق النقدي والتي من الممكن أن تؤثر على صافي الدخل المقرر عنه.

ويتم إدراج المشتقات مبدئيا بالقيمة العادلة، ويتم إدراج تكاليف المعاملة القابلة للمساهمة في قائمة الدخل عند تكبدها. 

الحقا لإلدراج المبدئي، يتم قياس المشتقات بالقيمة العادلة، ويتم احتساب التغييرات بها كما هو موضح أدناه.

)3( تغطية التدفق النقدي

عندما تم تعيين األداة المشتقة  كأداة تغطية لإلختالف في التدفقات النقدية المنسوبة إلى مخاطر معينة مرتبطة بأصل أو 

إلتزام مدرج أو معاملة تنبؤات محتملة الى درجة كبيرة االحتمال ، فإن الجزء الفعال من التغيرات في القيم العادلة للمشتقات 

فعال  غير  جزء  أي  إدراج  ويتم  الملكية.  بحقوق  التغطية  إحتياطي  في  عرضه  ويتم  اآلخر  الشامل  الدخل  في  إدراجها  يتم 

او  التغطية  محاسبة  لمعايير  مستوفية  تعد  لم  إذا  الدخل.  قائمة  في  الفور  على  للمشتقات  العادلة  القيمة  في  للتغييرات 

او الغاؤها أو تمت  ممارستها، تم وقف استخدامها لذا ال يتم إكمال محاسبة التغطية في  انتهت صالحيتها أو تم بيعها، 

المستقبل. إن االرباح والخسائر المتراكمة والتي سبق ان تم إدراجها في الدخل الشامل اآلخر وتم عرضها كإحتياطي تغطية 

في حقوق الملكية ستبقى هناك حتى تؤثر معاملة التنبؤ على قائمة الدخل الشامل. وعندما تنتهي صالحية اداة التغطية 

وقف  يتم  عندئذ   ، التغطية  تنبؤ  حصول  المحتمل  من  ولكن   ، التغطية  عالقة  تصنيف  الكيان  يرد  او  ممارسته  او  بيعه  تم  او 

محاسبة التحوط في المستقبل. وتبقى االرباح او الخسائر المتراكمة بحقوق الملكية في تلك المرحلة وعندما ال يحتمل حدوث  

التنبؤ، يتم إدراج االرباح المحتجزة او الخسائر المتراكمة المدرجة سابقا بحقوق الملكية فورا بقائمة الدخل. 

إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة   2

األدوات المالية )ب( 

األدوات المالية المشتقة، وتشمل التغطية المحاسبية

المشتقات الضمنية ممكنة الفصل

يتم إدراج التغييرات في القيمة العادلة للمشتقات الضمنية ممكنة الفصل على الفور في قائمة الدخل.

)ج(  الممتلكات واآلالت والمعدات

)1(  اإلدراج والقياس

يتم قياس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك وأي خسائر محددة لالنخفاض في القيمة المتراكم. 

تشمل التكلفة المصروفات التي تنسب مباشرة إلى إقتناء األصل. وتشمل تكلفة األصول التي يتم انشاؤها ذاتيا تكلفة العمال 

وتكاليف  المقصود،  للغرض  لإلستخدام  العمل  حالة  في  األصول  جلب  إلى  منسوبة  أخرى  تكاليف  وأي   ، المباشرة  المواد  و 

التكلفة التحويالت من  التي تمت رسملتها. وايضا قد تشمل  البنود وإعادة  تأهيل الموقع و تكاليف اإلقتراض  تفكيك وإزالة 

الدخل الشامل اآلخر ألي ربح أو خسارة لتأهيل تغطية التدفق النقدي بالعمالت األجنبية الالزمة لشراء الممتلكات والمحطات 

واألجهزة. 

عندما تختلف األعماراإلنتاجية ألجزاء من بنود الممتلكات، المحطات والمعدات ، يتم احتسابها كبنود بنود منفصلة )المكونات 

الرئيسية( للممتلكات، المحطات والمعدات.

الممتلكات  تلك  بنود  استبعاد  حصيلة  بمقارنة  والمعدات  والمحطات  الممتلكات  بنود  استبعاد  وخسائر  ارباح  تحديد  يتم 
بيع  عند  الشامل.  الدخل  بقائمة  االخرى  االيرادات  ضمن  بالصافي  ادراجها  ويتم  الدفترية  القيم  مع  والمعدات  والمحطات 

االصول المعاد تقييمها ، يتم تحويل المبالغ المدرجة باحتياطي اعادة التقييم الى االرباح المحتجزة.

)2( النفقات الالحقة

يتم رسملة المصاريف الالحقة فقط عندما تزيد من الفوائد االقتصادّية المستقبلّية المتأصلة المتعلقة باألصل.

المصاريف الالحقة المتعلقة بالممتلكات والمحطات والمعّدات التي قد تم إدراجها مضافة إلى القيمة الدفترية لألصل عندما 

يكون من المحتمل ان تتدفق الفوائد االقتصادّية المستقبلّية المتمثلة في األصل إلى الشركة إضافة الى التقييم المعياري 

االصلي الحالي ألداء األصل. ويتّم إدراج جميع المصاريف األخرى كمصروف في الفترة عندما يتم تكّبدها.

)3( االستهالك

بنود  لشطب  المتبقي  الرصيد  منه  مخصوما  التكلفة  لتحديد  الثابت  القسط  طريقة  باستخدام  االستهالك  احتساب  يتم 

والمعدات  والمحطات  الممتلكات  بنود  من  جزء  وكل  المقدره.  االنتاجية  أعمارها  خالل  والمعدات  والمحطات  الممتلكات 

والتكاليف الهامة والمتعلقة بمجموع تكاليف البند يتم خصم االستهالك عليه بصفة منفصلة . فيما يلي االعمار االنتاجية 

المقدرة للسنوات:

12 الى 30 سنةالمحطات واآلالت
3 سنواتمعدات الحاسب اآللي

3 الى 10 سنواتمعدات المكتب
10 سنواتسيارات
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أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(   2

الممتلكات واآلالت والمعدات)تابع( )ج( 

)3( االستهالك)تابع(

وبعض بنود الممتلكات، المحطات والمعدات خاضعة إلصالحات على مدى فترات منتظمة. ويتم تحديد المكونات األصلية 

لإلصالح المبدئي إستنادا على التكاليف المقدرة لإلصالح التالي وتستهلك بشكل منفصل لكي تعكس الفترات الزمنية المقدرة 

بين اإلصالحين. ويتم رسملة تكاليف اإلصالحات المتكبدة الحقا كإضافات وتشطب القيم الدفترية للبنود التي تم استبدالها 

من قائمة الدخل.  

)4( أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

يتم قياس األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة وال يتم استهالكها حتى يتم تحويلها إلى أحد البنود أعاله والذي يحدث 

عندما يكون األصل جاهز لالستخدام المعد له.

)5( اعادة الموقع 

 . إن االلتزام نحو اعادة الموقع يتم إدراجه الحقا حيث تبدأ مزاولة االنشطة التي ينشأ عنها االلتزام مستقبال باعادة الموقع 

يتم قياس اإللتزام بالقيمة الحالية لتقدير التدفقات النقدية الخارجة التي سيتم تكبدها استنادا الى التقنية الحالية. ويتضمن 

االلتزام كافة التكاليف المصاحبة العادة الموقع متضمنة اقفال والشراف على الموقع.  

االنخفاض في القيمة  )د( 

األصول المالية  ]1[

يعتبر األصل المالي منخفض القيمة في حالة وجود دليل موضوعي أن حدثا أو أكثر كان له أثر سلبي على التدفقات النقدية 

المطفأة على  بالتكلفة  المقاسة  بالنسبة لألصول  القيمة  االنخفاض في  لذلك األصل. تحتسب خسارة  المقدرة  المستقبلية 

أنها الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بمعّدل الفائدة الحقيقي األصلي.

المالية  األصول  بقية  تقييم  ويتم  فردي.  نحو  على  قيمتها  انخفاض  مدى  لتحديد  بذاتها  الهامة  المالية  األصول  اختبار  يتم 

في  القيمة  انخفاض  خسائر  جميع  إدراج  يتم  متماثلة.  ائتمان  مخاطر  خصائص  في  تتشارك  مجموعات  في  جماعية  بصورة 

قائمة الدخل.

الرد بصورة موضوعية إلى حدث وقع بعد إدراج خسارة  يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة إذا كان من الممكن أن ينسب 

االنخفاض في القيمة. بالنسبة لألصول المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة يتم إدراج الرد في قائمة الدخل.

المستقبلية،  النقدية   للتدفقات  الحالية  القيمة  أنها  على  المدينة  الشركة  لذمم  لإلسترداد  القابلة  القيمة  إحتساب  ويتم 

اإلحتفاظ  يتم  القصيرة.  الفترات  ذات  المدينة  الذمم  خصم  يتم  وال  األصل.  في  المضمن  األصلي  الفائدة  بمعدل  مخصومة 

المدينة. و قيمة األصول  الذمم  المتكبدة ولكن لم تحديدها ضمن محفظة  بالخسائر  الجماعية فيما يتعلق  بالمخصصات 

خصم  يتم  اإلستخدام  قيمة  تقييم  وفي  اكبر.  ايهما  اإلستخدام  وقيمة  للبيع  سعر  صافي  هي  لإلسترداد  القابلة  األخرى 

السوق  تقييمات  يعكس  الذي  الضريبة  قبل  ما  الخصم  سعر  بإستخدام  الحالية  قيمتهم  إلى  المقدرة  النقدية  التدفقات 

الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المحددة لذلك األصل.

خسارة اإلنخفاض فيما يتعلق بديون األوراق المالية المحتفظ بها لإلستحقاق أو الذمم المدينة المحملة في التكلفة المطفأة 

خسارة  إدراج  بعد  وقع  لحدث  موضوعية  بصورة  لإلسترداد  القابلة  القيمة  في  الالحقة  الزيادة  ربط  أمكن  إذا  عكسها  يتم 

اإلنخفاض  في القيمة. 

إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(   2

االنخفاض في القيمة  )تابع( )د( 

األصول غير المالية  ]2[

تتم مراجعة القيم الدفترية لألصول غير المالية للشركة  خالفا للمخزون واصول الضريبة المؤجلة في تاريخ كل مركز مالي 

القيمة يتم تقدير قيمة  انخفاض  انخفاض قيمتها. في حالة وجود أي مؤشر على  إذا كان هناك أي مؤشر على  لتحديد ما 

األصل القابلة لالسترداد. 

يتم إدراج خسارة االنخفاض في القيمة كلما ازدادت القيمة الدفترية لألصل أو وحدته المنتجة للنقد )»الوحدة المنتجة للنقد«(

عن قيمته المقّدرة القابلة لالسترداد. الوحدة المنتجة للنقد هي أصغر أصل ممكن التحديد للمجموعة يولد التدفقات النقدية 

المستقلة إلى حد كبير عن األصول األخرى. وتدرج خسارة إنخفاض القيمة في قائمة الدخل إال إذا كانت تعكس إعادة تقييم 

األول  النقد وتخصص في  توليد  إلى وحدات  بالنسبة  القيمة  إنخفاض  الملكية. وتدرج خسارة  سابق تم تعليتها دائنا بحقوق 

لتقلل القيمة الدفترية ألي شهرة مخصصة إلى وحدات توليد النقد )وحدات المجموعة( وبعد ذلك، لتقليل القيمة الدفترية 

لألصول األخرى في الوحدة )وحدات المجموعة( على أساس متناسب. 

تتمثل قيمة األصل القابلة لإلسترداد أو وحدة توليد النقد هو قيمته عند االستخدام وقيمته العادلة ناقصا تكاليف البيع ايهما 

اكبر. وفي تقييم القيمة عند االستخدام ، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمتها الحالية باستخدام سعر خصم 

ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لذلك األصل أو وحدته لتوليد النقد. 

ولألصل الذي ال ينتج تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير، يحدد المبلغ القابل لإلسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها 

األصل. 

وبالنسبة الى االصول االخرى ، يتم تقييم خسائر انخفاض القيمة المدرجة سابقا بتاريخ كل تقرير للوقوف على مدى وجود أي 

مؤشرات تدل على  انخفاض الخسائر او زوالها. 

يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة في حالة وجود تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد. يتم رد 

خسارة االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الدفترّية لألصل التي كان من 

الممكن تحديدها – بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء- لو لم يتم إثبات خسارة انخفاض في القيمة.

اإللتزامات المالية )هـ( 

االلتزامات المالية

يتم إدراج الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى مبدئيا في القيمة العادلة والحقا تقاس بالتكلفة المطفأة بإستخدام 

طريقة معدل الفائدة الحقيقي.  

يتم إدراج اإللتزامات ذات الفوائد مبدئيا بالقيمة العادلة ناقصا تكاليف المعامالت المنسوبة إليها. الحقا لإلدراج المبدئي، يتم 

إدراج فوائد اإللتزامات في التكلفة المطفأة مع أي إختالف بين التكلفة وقيمة اإلسترداد في قائمة الدخل على فترة القروض 

على أساس سعر الفائدة الفعلي.

منافع نهاية الخدمة )و( 

اإلجتماعية  التأمينات  لبرنامج  وفقا  العمانيين  للموظفين  المحددة  التقاعد  مساهمات  خطة  في  المساهمات  إدراج  يتم 

بسلطنة عمان كمصروف في قائمة الدخل الشامل عند تكبدها. 

ممولة،  غير  محددة  تقاعد  منافع  خطة  وهي  العمانيين،  غير  الموظفين  خدمة  نهاية  بمنافع  يتعلق  فيما  الشركة  إلتزام 

يمثل مبلغ المنفعة المستقبلية التي اكتسبها أولئك الموظفين مقابل خدماتهم في الفترة الحالية والفترات السابقة. يتم 

احتساب المخصص باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة ويخصم إلى قيمته الحالية. ويستند المخصص على قانون 

العمل العماني. 
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إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(   2

المخصصات  )ز( 

بصفة  قياسه  يمكن  استداللي  أو  قانوني  التزام  الشركة  لدى  يكون  عندما  المالي  المركز  قائمة  في  المخصص  إدراج  يتم 

موثوقة ومن المحتمل أن يتطلب تدفق خارج للمنافع االقتصادية لسداد ذلك االلتزام.  إذا كان األثر جوهريا، تحدد المخصصات 

الزمنية  للقيمة  الحالية  السوق  تقييمات  تعكس  التي  الضريبة  قبل  ما  معدالت  على  المستقبلية  النقدية  التدفقات  بخصم 

للنقود وعندما يكون مناسبا، المخاطر المحددة لذلك اإللتزام.

)ح(     إدراج اإليرادات

 مبيعات الكهرباء والغاز

يتم قياس اإليرادات من مبيعات الكهرباء والماء في القيمة العادلة للمقابل المستلم أو التي سيتم استالمها ، بعد خصم 

توصيل  عند  اإليرادات  إدراج  ويتم  المعامالت.  حجم  بحسب  والتخفيضات  التجارية  والخصومات  والمخصصات  المردودات 

الكهرباء والماء مقدما إلى العمالء والتي ستكون نقطة بدء الوقت عند إقرار العمالء بوصول واستالم الخدمات بمقار العمالء 

وانتقال منافع  ومخاطر الملكية  إلى العميل على أساس الشروط التعاقدية في إتفاقية شراء الماء والطاقة.

)ط( إيرادات التمويل 

تشتمل ايرادات التمويل على الفوائد المستلمة على الودائع البنكية وأرباح وخسائر صرف العملة األجنبية المدرجة في قائمة 

الدخل. ويتم إدراج فوائد الدخل في قائمة الدخل عند إستحقاقها، واألخذ في عين اإلعتبار العائد الفعلي على األصل.

)ي( تكاليف القروض

التي يتم رسملتها  التي يتم تكبدها، بإستثناء  يتم صرف مصروفات الفوائد والرسوم المماثلة في قائمة الدخل في الفترة 

الزمن لتكون جاهزة  – وهي أصول البد أن تستغرق فترة كبيرة من  إنتاج أصول مؤهلة  أو  أو إنشاء  إلى اقتناء  لتنسب مباشرة 

الستخدامها المحدد ، إضافة الى تكلفة تلك األصول إلي الوقت الذي تكون فيه األصول جاهزة للغرض المعمولة له أو البيع. 

ومكون الفائدة من مدفوعات التأجير التمويلي يتم ادراجها في قائمة الدخل بإستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.  

إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(   2

ضريبة الدخل )ك( 

تشتمل ضريبة الدخل للسنة على ضريبة حالية وضريبة مؤجلة. ويتم إدراج مصروف ضريبة الدخل في قائمة الدخل فيما عدا 

إلى الحد الذي تتعلق فيه الضريبة ببنود مدرجة مباشرة في حقوق الملكية في الحالة التي يدرج فيها في حقوق الملكية.

الضريبة الحالية هي الضريبة المتوقعة المستحقة على دخل السنة الخاضع للضريبة بإستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو 

التي سيتم تطبيقها على نحو واسع في تاريخ قائمة المركز المالي، وأي تعديالت إلى الضريبة المستحقة للسنوات الماضية.

لألصول  الدفترية  القيم  بين  المؤقتة  للفوارق  المالي  المركز  بقائمة  اإللتزام  طريقة  بإستخدام  المؤجلة  الضرائب  تحتسب 

واإللتزامات ألهداف المركز المالي والمبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة. يحتسب إلتزام الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة 

المبالغ  التقرير وبين  الدفترية لألصول وااللتزامات ألغراض  القيم  بين  المؤقتة  الفروق  المالي على جميع  المركز  التزام قائمة 

الدفترية  القيمة  سداد  أو  للتحقيق  المتوقعة  الطريقة  على  المؤجلة  الضريبة  مبلغ  يستند  الضريبة.  ألغراض  المستخدمة 

لألصول واإللتزامات، بإستخدام أسعار الضريبة المطبقة أو التي سيتم تطبيقها على نحو واسع في تاريخ قائمة المركز المالي.

ويتم إدراج أصل الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي يحتمل  معه توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة من الممكن إستخدام 

الفروق المؤقتة في مقابلها. يتم تخفيض أصول الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي ال يحتمل معه تحقق المنفعة الضريبية ذات 

العالقة. 

المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم تصبح ملزمة بعد   )ل( 

لم تصبح عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات سارية المفعول على السنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2011، و لم يتم تطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية. كما انه ليس ألي من هذه المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير 

والتفسيرات تأثير هام على القوائم المالية للشركة.

االيرادات  3

20112010
ريال عمانيريال عماني

-733 931 1السعة الثابتة المحملة
-482 86الطاقة المحملة
-762 030 1الوقود المحمل

----------------
3 048 977-

 ====================

تكلفة المبيعات  4

-668 026 1تكلفة الوقود
-619 719تكلفة التشغيل والصيانة

-535 262تكلفة عقود خدمات الصيانة
-626 483استهالك

-237 11مستهلكات وتوريدات
-234 7مصروفات أخرى غير مباشرة

-----------------
2 510 919-

 ======================
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إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

المصروفات اإلدارية والعمومية  5

20112010
ريال عمانيريال عماني

737 7872 27تكاليف الموظفين
040 7767 26أتعاب مهنية

-086 12استهالك واطفاء
610 49412 28مصروفات أخرى

------------------
95 14322 387

 ====================

تكاليف التمويل  6

-239 310مصروفات فوائد على قرض المساهمين 
-337 746مصروفات فوائد على قرض ألجل 

-372 52عموالت ومصروفات بنكية
------------------

1 108 948-
 =======================

ممتلكات وآالت ومعدات  7

المحطة  

والماكينات

معدات 

سياراتمكاتب

معدات

المجموع حاسب آلى
ر.عر.عر.عر.عر.ع

التكلفة
-----فى 1 يناير 2011

678 21071 56724 30160023 23اضافات خالل السنة
125 479 33---125 479 33المحول خالل السنة

-------------------------------------------------
803 550 21033 56724 42660023 502 33فى 31 ديسمبر 2011

-------------------------------------------------
االستهالك المتراكم

-----فى 1 يناير 2011
815 189486 1883 421171 482الخصم للسنة

-------------------------------------------------
815 189486 1883 421171 482فى 31 ديسمبر 2011

-----------------------------------------------
القيمة الدفترية

988 063 02133 37921 00558322 020 33فى 31 ديسمبر 2011
 ======================================================

إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

االعمال الرأسمالية تحت التنفيذ   8

20112010
ريال عمانيريال عماني

655 201 91767 897 195الرصيد االفتتاحى
اضافات خالل السنة:

125 397 166101 042 79تكاليف التشييد المتكبدة
995 752 4596 923 4تكلفة التأمين

107 180 1418 642 18نكلفة التمويل
804 689 0335 287قطع الغيار االفتتاحي

948 712 4-تكلفة التطوير
146 899937 994رواتب وأجور

137 026 5121 825 3مصروفات أخرى منسوبة مباشرة 
____________________________

303 613 127195 897 917
تحويالت لـ :

-)125 479 33(آالت وماكينات
____________________________

917 897 002195 134 270في 31 ديسمبر 
===================

تمثل  االعمال الرأسمالية تحت التنفيذ التكاليف المتكبدة لمقاوالت المحطة. 

تمثل تكاليف التطوير: 

بالتطوير  وتتعلق  األسهم(  حاملي  إلتفاقية  وفقا  الشركة  )وسددتها  األسهم  حاملوا  تكبدها  التي  والمصروفات  التكاليف 

الخارجيين  المحاميين  ومصاريف  وتكلفة  األسهم  حاملي  قرض  وتسوية  الشركة  تأسيس  و  العطاء  لتقديم  واإلستعدادات 

واإلستشاريين المتعاقد معهم لتأسيس الشركة ؛ و

رسوم النجاح المدفوعة من قبل الشركة وفقا إلتفاقية المساهمين لإلقفال المالي الناجح.

األصول غير الملموسة   9

--الرصيد االفتتاحى
-299 35يضاف : مشتريات خالل السنة

-)897 8(ناقصا : اطفاء
______________________

26 402-
===============

تمثل االصول غير الملموسة شراء برامج إي آر بي للحاسب اآللي.
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إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

إحتياطي تحوط  10

20112010
ريال عمانيريال عمانيمقايضات سعر الفائدة: )1(

)491 218 3()530 019 9(شركة سيمبكورب لسوق المال المحدود 
)127 017 7()184 542 25(ستاندرد شارترد بنك

KFW-IPEX)7 579 794()2 662 321(
------------------

)939 897 12()508 141 42(التغير في القيمة العادلة لألدوات المشتقة
753 547 9811 056 5أصل ضريبة مؤجلة ) ايضاح 15(

-------------------
)186 350 11()527 084 37(التغيير في القيمة العادلة لألدوات المشتقة للضريبة

-------------------
  عقد السعر المعجل: )2(

)104 370 1(-ستاندرد شارترد بنك
412 164-أصل ضريبة مؤجلة ) ايضاح 15(

-------------------
صافى التغير في القيمة العادلة لألدوات 

)692 205 1(-المشتقة بعد خصم  الضريبة
--------------------

  
)878 555 12()527 084 37(احتياطى التحوط فى نهاية السنة

)286 911 2()878 555 12(ناقصا: احتياطى التحوط فى بداية السنة
--------------------

)164 467 15()649 528 24(أثر تغير جزء القيمة العادلة لتحوط التدفق النقدى للسنة 
======================

وفي 19 نوفمبر 2009، عقدت الشركة إتفاقية البنود الشائعة، لتسهيالت اإلئتمان تتضمن مجموعة من البنوك المحلية والعالمية مع 

ستاندردشتارد بنك وكيل التسهيالت التجارية للدوالر ، بنك مسقط ش م ع ع كوكيل التسهيالت التجارية للريال وبنك الصين، فرع 

شان دونج كوكيل التسهيالت. 

تحمل التسهيالت الطويلة األجل للشركة فائدة على الليبور األمريكي باإلضافة إلى الهوامش المطبقة. وفقا إلتفاقية البنود    )1(

المال  سوق  سيمبكورب  إلى  دخلت  التي  الفائدة  سعر  مقايضة  إتفاقيات  خالل  من  الفائدة  سعر  الشركة  وضعت  الشائعة، 

المحدود وبنك كي بي ابيكس وجي ام بي اتش  واستاندرد شارترد بنك  المبرم بتاريخ 20 نوفمبر 2009 و 23 مارس 2010  و8 أبريل 

2010على التوالي، بنسبة 94% لتسهيل القرض بالدوالر األمريكي. الحد األقصى من التغطية بالتقريب 459  مليون دوالر أمريكي  

و119 مليون دوالر امريكي  على سعر الفائدة الثابت بنسبة 4.435% و 3.8% سنويا على التوالي باستثناء الهوامش.

إتفاقية سعر الصرف اآلجل  أبرمت الشركة  بالتقريب. وقد  ، يتضمن السعر مبلغ 127 مليون يورو  وفقا إلتفاقية شراء الطاقة   )1(

بتاريخ 24 نوفمبر  بنك  الصرف اآلجل مع ستاندردشتارد  اتفاقية  سعر  الدوالر. وابرمت   / اليورو  الصرف في  التغيرات لسعر  ضد 

اليورو  وتستلم   1.4907 سعر  على  األمريكي  بالدوالر  ثابت  مبلغ  الشركة  ستدفع  اآلجل  الصرف  سعر  إتفاقية  الى  وإستنادا   .2009

التعاقدي في تاريخ كل استحقاق. 

إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى  11

20112010
ريال عمانيريال عماني

-480 189 1الذمم التجارية المدينة
-730 667 1مقدمات للبائعين
932 538 8056 637 1مدفوعات مقدما

-299 90مبالغ التامين المحجوزة
-422 2الذمم المدينة األخرى

----------------
4 587 7366 538 932

 ====================

النقد وما في حكم النقد  12

-611 1نقد بالصندوق
649 269 3933 127 4نقد لدى البنوك

----------------
4 129 0043 269 649

 ====================

حقوق الملكية  13

رأس المال  )أ( 

رأس مال الشركة المسجل )المصدر والمدفوع بالكامل( يشتمل على 500 ألف سهم قيمة السهم ريال عماني واحد. 

واحدة  مرة  التصويت  في  الحق  ولهم  آلخر  وقت  من  مذكور  هو  كما  األرباح  على  الحصول  العادية  األسهم  لحاملي  يحق 

للسهم الواحد في إجتماعات الشركة. وتتساوى جميع أسهم الشركة فيما يتعلق بأصول الشركة المتبقية. 

)ب(      احتياطي قانوني 

تتطلب المادة 106 من قانون الشركات التجارية لعام 1974 أن يتم تحويل 10 % من األرباح الصافية للشركة بعد خصم الضرائب إلى 

احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع في كل سنة حتى يساوى االحتياطي القانوني على األقل ثلث رأسمال الشركة.

)ج(      إحتياطي التغطية

النقدي  التدفق  تغطية  ألدوات  العادلة  القيمة  في  المتراكم  التغير  لصافي  الفعلي  الجزء  على  التغطية  إحتياطي  يشتمل 

المتعلق بمعامالت التغطية التي لم تحدث بعد )االيضاح 10(.

الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى  14

784 849 10023 448 15ذمم دائنة إلى سيمبكورب 3
638 855748 282ذمم تجارية مدينة

514 26323 122مستحقات ألطراف ذات عالقة )إيضاح 17(
610 068 5263 815 3الفوائد المستحقة

040 115427 996 2ذمم مصروفات مستحقة وذمم أخرى دائنة 
------------------

22 664 85928 117 586
 ======================
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إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

ضريبة الدخل    15

تخضع الشركة لضريبة الدخل وفقا لقانون ضريبة الدخل بسلطنة عمان،  بمعدل 12% من الدخل الخاضع للضريبة بما يزيد على 000 

30 ريال عماني.

تم إدراج التزام الضريبة المؤجلة مباشرة في الحقوق الملكية والذي يتعلق بالتغييرات في القيم العادلة لمقايضات سعر الفائدة 

وإتفاقية سعر الصرف اآلجل )ايضاح 10(. 

المثبت فى األرباح والخسائر أ(  

20112010
ريال عمانيريال عماني

-934 195مصروف الضريبة المؤجلة عن السنة
 ====================

التسوية ب( 

فيما يلي ادناه احتساب تسوية ضريبة الدخل طبقا لمعدل الضريبة المطبق على المصروفات الضريبية:

)387 22()033 666(الخسارة قبل الضريبة
 ====================

686 9242 79معدالت ضريبة الدخل  طبقا للمعدل المذكور  أعاله
)686 2()858 275(أصول الضريبة المؤجلة غير المثبتة

----------------
)195 934(-

 ====================

أصل )التزام( ضريبى مؤجل ج( 

فى 31 ديسمبرالمثبت خالل السنةفى 1 يناير
ريال عمانيريال عمانيريال عماني

المحمل على الربح أو الخسارة
)934 195()934 195(-ممتلكات وآالت ومعدات

 ==============================
الضريبة المؤجلة المثبتة فى حقوق الملكية

981 056 8165 344 1653 712 1األدوات المالية المشتقة
 ==============================

 .)2010 عام  عماني  ريال   22.383( عماني  ريال   2.321.200 بمبلغ  الضريبية  بالخسائر  والمتعلقة  المؤجلة  الضريبة  اصول  ادراج  يتم  لم 

البنود النه ليس من المحتمل  اثبات أصول الضريبة المؤجلة لهذه  سينتهي مفعول الخسائر الضريبية في عام 2017 .لم يتم 

توفر ارباح ضريبية مستقبلية يمكن للشركة استخدامها في المقابل.

موقف االقرار الضريبي للفترة السابقة د( 

لم تستكمل االمانة العامة للضرائب بوزارة المالية الربوط الضريبية للشركة عن السنتين 2009 و 2010 . ويرى مجلس إدارة الشركة 

ان اي ضرائب إضافية ، ان وجدت عن السنوات المفتوحة ، لن يكون لها تأثير جوهري على الموقف المالي للشركة كما في تاريخ 

31 ديسمبر 2011.

إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

16    قرض من مساهمين 

20112010
ريال عمانيريال عماني

193 957 19494 957 94قرض المساهمين
)003 624()402 374(ناقصا: التكاليف غير المطفأة للمعاملة

----------------------
 94 582 79294 333 190

========================

في 20 نوفمبر 2009 ابرم  كل من الشركة ومساهموها والمؤجرين ضمن إتفاقية البنود الشائعة،  إتفاقية مشروع الدعم وتتطلب 

االتفاقية  من المساهمين تقديم قروض إضافية )“قرض المساهمين”( و بيان مبلغ السحب الفعلي كما هو موضح أدناه:

المبلغ 

المسحوب

20112010

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيالحدالعملة
سيمبكورب عمان االول لالستثمار 

القابضة المحدودة  

877 982 87737 982 60037 605 60098 605 98الدوالر األمريكي

سيمبكورب عمان االول القابضة 

المحدودة اي بي او 

438 991 43818 991 80018 302 80049 302 49الدوالر األمريكي

878 982 01837 235 01833 235 01833 235 33الريال العمانيشركة إنماء للمياه والطاقة ش م م 
*BDCC860 747 8604 747 8604 747 4الريال العماني-

-----------------
94 957 19394 957 193
==================

* أبرمت شركة إنماء للمياه والطاقة ش م م اتفاقية بحيث يتم التنازل عن قرض مساهم حيث تبيع شركة إنماء للمياه والطاقة 

ش م م حصة من قرض بمبلغ 4.747860 ريال عماني قدمته للشركة.

إعادة السداد

بناءًا على إتفاقية بيع الطاقة ، يتم إعادة سداد مجمل قرض  المساهمين في أي وقت ولكن فقط من المبالغ الدائنة بحسابات 

التوزيع المتاحة لمثل هذه الغايات ووفقا لشروط إتفاقية البنود الشائعة. و إعادة السداد، إن وجدت ال يمكن أن تتم قبل تقديم 

العرض للبيع أو عند اإلدراج  في القائمة. 

الفائدة

يحمل القرض  المتحصل عليه من المساهمين فائدة بنسبة 5.1% لقرض الدوالراألمريكي و 8.35% لقرض الريال العماني. 

الرسوم األخرى

وينبغي ان تدفع الشركة خالل 3 أيام عمل  من منح القرض كمقدم رسوم للمساهمين.  

معامالت األطراف ذات العالقة  17

العمل  المقدرة على ممارسة نفوذ كبير عليها. وفي سياق  المساهمين  الشركة عالقات مع أطراف ذات عالقة لدى بعض  لدى 

اإلعتيادي  يقوم األطراف ذوو العالقة ببيع السلع وتقديم  الخدمات للشركة. 

أسعار وشروط المعامالت مع االطراف ذات العالقة  و التي تتم  في سياق العمل اإلعتيادي، على بنود وشروط تمت الموافقة عليها. 
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إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

معامالت األطراف ذات العالقة )تابع(  17

فيما يلي لدى الشركة المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:

20112010
ريال عمانيريال عماني 

826 7677 78سيمبكورب للصناعات المحدودة 
689 4-شركة بيتي اس تي المحدودة للهندسة والمعمار

246 97218 856 1سيمبكورب للتشغيل والصيانة
156 653 0316 964 1سيمبكورب عمان االول لالستثمار القابضة المحدودة  

901 015966 982سيمبكورب عمان االول القابضة المحدودة اي بي او
032 159 6203 215 3شركة إنماء للمياه والطاقة ش م م
061 1893 3الهيئة العمانية لالستثمار ش م ع م

____________________________
8 100 59410 812 911

====================

فيما يلي طبيعة المعامالت الواردة أعاله:

353 719 4-تكلفة التطوير ورسوم النجاح  )إيضاح 8(
736 059 6666 161 6فوائد على قرض المساهمين  )إيضاح 16(

246 35418 137 1رسوم المسبقة 
576 61915 719تكلفة التشغيل والصيانة

9564 81مصروفات تعويضية
 __________________________

8 100 59510 812 911
==================

  مستحقات أرصدة ألطراف ذات عالقة في نهاية السنة:

246 26318 122شركة سيمبكورب الخليج التشغيل والصيانة المحدودة
207 2-صناعات سيمبكورب المحدودة

061 3-الهيئة العمانية لالستثمار ش م ع م
 __________ __________ 
 122 26323 514

==================

قرض ألجل  18

20112010
ريال عمانيريال عمانياستحقاق

المحمل على الربح أو الخسارة
400 773 30078 547 2012170-2026قرض تمويل المشروع ) دوالر أمريكى(

000 750 00013 150 201235-2026قرض تمويل المشروع ) رياالت(
 --------------------------

205 697 30092 523 400
)791 773 9()425 402 10(ناقصا:تكلفة التعامالت غير المطفأة

 --------------------------
195 294 87582 749 609

-)427 748 1(ناقصا: الجزء المتداول من قرض ألجل
 --------------------------

609 749 44882 546 193قرض طويل األجل
 ============================

إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

18   قرض ألجل ) تابع(

مجموعة  مع  إئتمانية  تسهيالت  على  للحصول   2009 نوفمبر   19 بتاريخ  الشائعة«(  )»البنود  الشائعة  البنود  اتفاقية  الشركة  ابرمت 

بنوك محلية ودولية و استاندرد شارترد بنك كوكيل تجاري للتسهيالت بالدوالر االمريكي وبنك مسقط ش م ع ع كوكيل تجاري 

للتسهيالت بالريال العماني وبنك الصين فرع شوندونج كوكيل تجاري للتسهيالت بالسينوسور ويطلق عليها مجتمعة » المنظم 

الرئيسي المفوض« . 

20112010الحد
ريال عمانيريال عمانيريال عماني

تسهيالت بالدوالر األمريكى
500 149 00035 040 11277 916 106تسهيالت تجارية بالدوالر ) 1(

900 623 30043 507 20093 279 133تسهيالت مغطاة بالسيناسور) 2(

تسهيالت بالريال العمانى
000 750 00013 150 00035 000 50 تسهيالت تجارية بالريال العمانى )3(

 ------------------------------------
290 195 312205 697 30092 523 400

 =====================================

المدفوعات مقدما

بلغ إجمالي المبالغ المسحوبة من التسهيالت المذكورة اعاله وقابلة للسداد بالكامل على عدد 29 قسط نصف سنوي تبدأ اعتبارا 

من 30 سبتمبر 2012 ، والقسط االخير يستحق بتاريخ 30 سبتمبر 2026.

الفوائد 

تبادل  اتفاقية  ابرمت الشركة   . الهامش  زائدا  بالليبور  بالدوالر االمريكي بمعدل فائدة عائم  التسهيالت  الفوائد على  تحتسب    )i(

اسعار الفائدة لوضع سقف إللتزاماته ضد التغيرات على اسعار الفوائد غير مصلحتها.

فيما يلي ادناه الهوامش المضافة الى الليبور:

نسبة الهامش%  البيان م

في السنة 
3% قبل تاريخ اإلكمال طبقا التفاقية البنود الشائعة 1

2.85%بعد ذلك حتى السنة السادسة من تاريخ اإلكمال2
3.20%بعد ذلك حتى السنة العاشرة من تاريخ اإلكمال3
3.55%بعد ذلك حتى السنة العاشرة من تاريخ اإلكمال4
3.95%بعد السنة العاشرة5

تحتسب الفاوائد على تسهيالت السنيسور بمعدل فائدة عائم بالليبور زائدا الهامش وهو 3%  في السنة. وقد ابرمت الشركة   )ii(

اتفاقية تبادل اسعار الفائدة لوضع سقف إللتزاماته ضد التغيرات على اسعار الفوائد غير مصلحتها.

الفوائد على التسهيالت بالريال العماني تحتسب بمعدل 8% في السنة.  )iii(

األتعاب االخرى 

يطلب من الشركة سداد رسوم مقدمة الى المنظم الرئيسي المفوض . كما انها ستدفع رسوم ارتباط بمعدل 1.3% في السنة عن 

الرصيد غير المسحوب من التسهيالت  التجارية المقدمة بالدوالر االمريكي والسنيسور وفوائد بمعدل 0.4% في السنة على االرصدة 

غير المسحوبة من التسهيالت بالريال العماني.
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إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

18   قرض ألجل ) تابع(

االوراق المالية

الذمم  ارصدة  رهن  متضمنة   ، للشركة  المتداولة  واالصول  ومعدات  ومحطة  ممتلكات  على  برهن  مضمونة  ألجل  القروض  إن 

التجارية المدينة  الناتجة عن مبيعات الشركة.

التعهدات 

و  هامة  جديدة  اتفاقيات  وابرام   ، والدمج  بالتصفية   ، أخرى  أمور  ضمن   ، تتعلق  تعهدات  على  يحتوي  القروض  تسهيالت  تعبير  إن 

النشاط  وتغيير  الديون  خدمة  ومعدل  الراسمالية  االصول  وحيازة  والضمانات  القروض  ومنح  االصول  حذف  و  السلبية  التعهدات 

والقروض والضمانات واتفاقيات التحوط ..الخ التي تتطلب من الشركة االلتزام بها.

إلتزام استبعاد األصول   19

عليه.وستقوم  شيدت  الذي  االرض  واعادة  االنتاجي  عمرها  بنهاية  المحطة  باستبعاد  الشركة  تلتزم   ، االنتفاع  حق  التفاقية  طبقا 

عليها  اقيمت  التي  باالرض  المكونة  والمياه  التربة  ووإزالة  االصول  وترحيل  وحفظ  ونقل  بتفكيك  الخاصة  نفقتها  على  الشركة 

المحطة وملئ كافة الحفريات واعادة سطح االرض الى نوعية االرض بالمناطق المحددة.

االسلوب  هذا  ويعكس  المتوقعة.  الحالية  القيمة  اسلوب  باستخدام  االصول  استبعاد  اللتزام  العادلة   القيمة  إحتساب  ويتم 

إلفتراض  االخرى  االطراف  يستخدمه  الذي  الربح  وهامش  التضخم  ومعدل  للمحطة  االفتراضي  والعمر  التكلفة  مثل  اإلفتراضات 

سداد اإللتزام .فيما يلي ادناه الحركة في مخصص التزام استبعاد االصول:

20112010
ريال عمانيريال عماني

-098 32فى 1 يناير
098 18632 228مخصص انشأ خالل السنة

 ------------------
098 28432 260فى 31  ديسمبر

 ====================

إدارة المخاطر المالية  20

تتعرض الشركة في إطار نشاطها االعتيادي للمخاطر التالية الناتجة عن استخدامها لألدوات المالية :

 مخاطر اإلئتمان 

 مخاطر السيولة

 مخاطر السوق

، سياساتها وإجراءاتها إلدارة  هذا اإليضاح يعرض معلومات عن تعرض الشركة إلى كل من هذه المخاطر أعاله، أهداف الشركة 

وقياس المخاطر وإدارة الشركة لرأس المال. واإلفصاحات الكمية األخرى مضمنة خالل هذه القوائم المالية. 

يتولى  مجلس اإلدارة المسئولية عن التأسيس واإلشراف على اإلطار العام إلدارة المخاطر بالشركة. كما ان مجلس اإلدارة قد اسند 

الى ادارة الشركة المسئولية عن تطوير ومراقبة سياسات الشركة إلدارة المخاطر واإللتزام بتطبيقها.

إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(
مخاطر السوق  )1(

مخاطر السوق هي مخاطر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة  وأسعار األسهم 

التي ستؤثر على دخل الشركة أو قيمة ما تملك من األدوات المالية.  والهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض 

لمخاطر السوق ضمن مؤشرات مقبولة ، بينما يتم تحقيق اكبر عائد على المخاطر.  

مخاطر أسعار الفائدة 

في تاريخ قائمة المركز المالي، كان ملمح محفظة اإللتزامات المالية  ذات الفوائد  للشركة كما يلي:  

20112010سعر الفائدة 
 ر.ع ر.ع%

  األصول المالية
649 269 3933 127 4أرصدة البنك

========================اإللتزامات المالية
قرض المساهمين

)316 974 56()315 974 56(5.10%قروض بسعر ثابت بالدوالر األمريكي
-)860 747 4(5.10%قروض بسعر ثابت بالريال العماني
)868 982 37()018 235 33(8.35%قروض بسعر ثابت بالريال العماني

قرض ألجل
)400 773 78()300 547 170(ليبور + 3%قروض بسعر متغير بالدوالر األمريكي

)000 750 13()000 150 35(8%قروض بسعر ثابت بالريال العماني
==============___________________________

)300 654 493()187 480 594(
============================

الشركة ال تحتسب على أي إلتزامات مالية بالقيمة العادلة بسعر ثابت من خالل قائمة الدخل ، والشركة لم تقن بتعيين أدوات 

التغطية تحت نموذج المحاسبة لتحوط بالقيمة العادلة. وبالتالي، فإن التغيير في سعر الفائدة في تاريخ التقرير لن يؤثر على 

قائمة الدخل. 

تحليل حساسية التدفق النقدي  لألدوات بسعر متغير

التغيير بمقدار 100 نقاط أساسية على أسعار الفائدة في تاريخ التقرير سيؤدي إلى زيادة )نقص( حقوق الملكية وقائمة الدخل 

الموضحة أدناه. مع بقاء جميع المتغيرات األخرى، وعلى وجه الخصوص  أسعار العمالت األجنبية ثابتة. 

حقوق الملكية                         
زيادة 100 نقطة 

أساسية

نقص 100 نقطة 

أساسية

زيادة 100 نقطة 

أساسية

نقص 100 نقطة 

أساسية
2011201120102010

ر.عر.عر.عر.ع 
)109 405 18(109 405 18)312 297 19(312 297 19مقايضة سعر الفائدة

=================================================

مخاطر العملة 

تتعرض الشركة إلى تذبذب سعر صرف العمالت األجنبية نتيجة لتقلب سعر اليورو إلتزام مرشح بموجب عقد الهندسة والشراء 

والمعامالت مع األطراف ذات العالقة المرشحة في اس جي دي. إن مخاطر اليورو مغطاة بإستخدام عقد السعر اآلجل. 

وبصرف النظر عن غالبية المعامالت واألرصدة إما بالريال العماني أو بالدوالر األمريكي. وحيث ان الريال العماني مرتبط بالدوالر 

األمريكي، ال تعتبر االرصدة بالدوالر األمريكي معرضة لمخاطر العملة الى درجة كبيرة. 
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إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

إدارة المخاطر المالية )تابع(  20  

مخاطر العملة )تابع(

تعرض الشركة مخاطر العمالت األحنبية كما يلي:

20112010

اس جي دياس جي دياس جي دياليورو 
     المبلغ بالريال العماني

األصول المالية
-018 976 2--النقد وما في حكم النقد

اإللتزامات المالية
)569 1()424 578 5(--الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى

_____________________________
--)2 602 606()1 569(

الشراء المتوقع لتربينات الغاز
-)799 507 9(--تحت عقد الهندسة والشراء

-205 110 12--إتفاقية السعر المعجل
______________________________

)569 1(---صافي التعرض
============================

20112010
حقوق 

الملكية 

ربح أو 

خسارة 

ق  حقو

الملكية 

ربح أو خسارة 

-994 230 1--يورو
)157(---اس جي دي

__________________________________
--1 230 994)157(

============================

20112010أسعار الصرف الهامة المطبقة 
السعر خالل السنة كما يلي:

المتوسط

السعر الفوريالسعر المتوسطالسعر الفوري

    بالريال العماني
 0.50833 0.533630.507710.511037باليورو 1

0.306540.296210.2830270.29705اس جي دي 1
===============================

تحليل الحساسية 

إن الزيادة بنسبة 10%  للعمالت األجنبية مقابل الريال العماني في تاريخ قائمة المركز المالي، قد يؤدي الى زيادة /)نقص( اسعار 

االسهم  وقائمة الدخل بالمبالغ الموضحة أدناه. ويفترض هذا التحليل ان تبقى جميع العوامل االخرى  خاصة أسعار الفائدة 

ثابتة. 

إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

إدارة المخاطر المالية )تابع(  20

مخاطر اإلئتمان  )ب( 

التزاماته  مقابلة  في  المالية  باألدوات  طرف  أو  العميل  يعجز  عندما  للشركة  المالية  الخسائر  مخاطر  هي  مخاطراالئتمان 

التعاقدية عند اإلستحقاق . وتنشأ أساسا من الذمم المدينة للعمالء واألرصدة النقدية مع البنوك.  

، يتم استخراج فواتير  11. ووفقا التفاقية شراء الطاقة والمياه  تم اإلفصاح عن تعرض الشركة لمخاطر اإلئتمان باإليضاح رقم 

المبيعات بالكامل الى الشركة العمانية لتوفير الطاقة و المياه . وتدير الشركة تعرضها لمخاطر االئتمان المتعلقة بالشركة 

العمانية لتوفير الطاقة و المياه  بمراقبة تصنيفها االئتماني والحصول على تعزيزات إئتمانية. 

وتقوم الشركة بوضع حد لمخاطرها اإلئتمانية بالنسبة إلى اإليداعات البنكية فقط بالتعامل مع بنوك لها سمعة ومؤسسات 

مالية. 

وتمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى من التعرض لإلئتمان. وكان التعرض األقصى لمخاطر اإلئتمان في تاريخ 

التقرير كما يلي:

  20112010
ر.عر.ع 

  تحليل األصول المالية )بالقيمة الدفترية(
649 269 0043 129 4النقد وما في حكم النقد

-480 189 1ذمم تجارية مدينة
-721 92مقايضات سعر الفائدة المستخدمة لتغطية األصول

-------------------
5 411 2053 269 649

====================

)ج(   مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم تمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها المالية عند إستحقاقها. ويتمثل منهج اإلدارة في إدارة 

السيولة في التأكد قدر اإلمكان، من وجود سيولة كافية دائمًا لمقابلة االلتزامات عند استحقاقها في ظل الظروف العادية 

والضغوط غير العادية دون تحمل خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة الشركة. 

تحد الشركة من مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من أن التسهيالت البنكية و السلف من المساهمين متاحة   كلما دعت الحاجة 

الي ذلك. ويتم مراقبة متطلبات السيولة في كل شهر وتتأكد االدارة من تواجد اموال سائلة لمقابلة أي التزامات عند حدوثها .
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إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

إدارة المخاطر المالية )تابع(  20

)ج(    مخاطر السيولة )تابع(

فيما يلي االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات المالية ، متضمنة سداد الفوائد باستثناء اثر اتفاقيات المقاصة:

31 ديسمبر 2011

 

القيمة 
الدفترية 

التدفقات النقدية 
التعاقدية 

أكثر من سنة أقل من سنة 
حتى

5 سنوات 

أكثر من

5 سنوات 

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيالمشتقات

مقايضات سعر الفائدة 

المستخدمة للتغطية
42 141 508)44 422 945()7 541 262()24 574 861()12 306 822(

التدفق للخارج

اإللتزامات المالية غير 

المشتقة
-)563 461 100()632 806 5()195 268 106(792 582 94قرض المساهمين

)349 036 208()394 305 70()104 995 3()847 336 282(875 294 195قرض ألجل 
الذمم التجارية الدائنة 

--)859 664 22()859 664 22(859 664 22والذمم الدائنة األخرى
--------------------------------------------------------

354 684 034)455 692 846()40 007 857()195 341 818()220 343 171(
==============================================================

31 ديسمبر 2010
 المشتقات

مقايضات سعر الفائدة 

047 785 1)802 336 10()184 346 4()939 897 12(939 897 12المستخدمة للتغطية

عقود العملة المعجلة 

--)014 370 1()104 370 1(104 370 1المستخدمة للتغطية
التدفق للخارج

اإللتزامات المالية غير 

المشتقة
-)835 988 107()667 161 6()502 150 114(190 333 94قرض المساهمين

)304 715 99()268 314 27()845 786 3()417 816 130(609 749 82قرض ألجل 

الذمم التجارية الدائنة 
والذمم الدائنة األخرى

28 117 585)28 117 585()28 117 585(--

----------------------------------------------------------
219 468 427)287 352 457()43 782 295()145 639 905()97 930 257(

============================================================

وليس من المتوقع حدوث التدفقات النقدية المستخدمة في تحليل اإلستحقاق في وقت مسبق بصورة مهمة ، أو حدوث 

إختالف هام في المبلغ.

إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

إدارة المخاطر المالية )تابع(  20

)ج(    مخاطر السيولة )تابع(

يحلل الجدول أدناه األدوات المالية بالقيمة العادلة، بإستخدام طريقة التقييم. وتم توضيح المستويات المختلفة كما يلي:

المستوى  1: تقاس القيم العادلة على االسعار المدرجة )غير معدلة(  بأسواق نشطة ألدوات مالية مماثلة.

المستوى 2: تقاس القيم العادلة بإستخدام المدخالت غير االسعار المدرجة والمضمنة بالمستوى 1 وهي ممكنة المالحظة 

لالداوات المالية ؛ مباشرة )كاألسعار( أو غير مباشرة )مشتقة من االسعار(.

يمكن  ال  )مدخالت  للمالحظة  القابلة  السوق  بيانات  على  تستند  ال  المدخالت  بإستخدام  العادلة  القيم  تقاس   :3 المستوى 

مالحظتها(.

 20112010
المستوى الثانيالمستوى الثاني 

  بالريال العماني
043 268 50814 141 42األلتزامات المالية المشتقة

======================

المشتقات المضمنة

تشتمل هذه اإلتفاقيات على المشتقات المضمنة كما يلي:

  تحتوي إتفاقية شراء الطاقة والماء بين الشركة والشركة العمانية لتوفير الطاقة والماء على المشتقات المضمنة في صياغة 

التسعير التي تحتسب معدل نسبة اإلستثمار و خصم التشغيل الثابت لمعدل أتعاب الصيانة لكل من تسهيل الطاقة وتسهيل 

تحلية المياه. سيتم تعديل النسب المئوية للتشغيل الثابت ومعدل أتعاب الصيانة لكل من تسهيل الطاقة وتسهيل تحلية 

المياه لتعكس التغييرات بمؤشر اسعار المستهلك األمريكي وبمؤشر اسعار المستهلك العماني. 

صياغة  في  مضمنة  مشتقات  على  والصيانة   للتشغيل  سيمكورب  شركة  و  الشركة  بين  والصيانة  التشغيل  إتفاقية  تحتوي 

التسعير التي تحتسب معدل الصيانة والتشغيل الثابت ومعدل خصم المحطة. ويتم تعديل  خصم نسبة التشغيل والصيانة 

لكل محطة لتعكس التغييرات بمعدل التضخم الثابت .

وهذه المشتقات المضمنة هي جزءًا ال يتجزأ عن العقد المصاحب لها اتفاقية شراء الطاقة والمياه ويتم احتسابها كمشتق 

منفصل تخضع لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39 ، حيث ترى اإلدارة ان المميزات االقتصادية والمخاطر المصاحبة للمشتقات 

المضمنة تتعلق بالعقد المصاحب. 

إدارة رأس المال 

التطور  ودعم  والسوق  والمستثمرين  المقرضين  ثقة  الكتساب  المال  لرأس  قوي  أساس  على  الحفاظ  إلى  الشركة  تهدف 

المستقبلي للشركة، بينما في نفس الوقت يتم الحفاظ على سياسة مناسبة للتوزيعات لتكافئ المساهمين.
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إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

اإللتزامات الطارئة   21

20112010
ر. عر. ع   

   
800 040 80019 040 19ضمانات األداء

======================

لدى الشركة ضمانات بنكية من بنك مسقط وبنك أبوظبي الوطني )مسقط( بمبلغ 000 000 4 دوالر أمريكي و 000 500 17 ريال عماني إلى 

شركة ظفار للطاقة ش م ع ع والشركة العمانية لتوفير الطاقة والمياه على التوالي. 

األضرار المسيلة

حققت الشركة بدء التشغيل التجاري )“بدء التشغيل التجاري”( االول بالنسبة الى )المرحلة االولى من توليد الطاقة( بتاريخ 16 يوليو 

2011 مقابل التاريخ المحدد اساسا باتفاقية شراء الطاقة والمياه )“اتفاقية شراء الطاقة والمياه”( مع ضمان لسعة 61 ميقاواط / ساعة 

من الطاقة المتعاقد عليها.

حدث تأخير ايضا بتاريخ بدء التشغيل التجاري الثاني عن الموعد االساسي المحدد وهو 6 أكتوبر2011 نتيجة  خطأ بتوريد وتركيب  معدة 

اإليقاف من قبل شبكة فرعية باإلضافة الى إعصار كييال الذي كان بالفترة من 1 الى 5 نوفمبر2011 والذي اثر على اعمال اإلنشاء. كانت 

الثانية هي 173 ميقاوات / ساعة و 2841.25 متر مكعب / ساعة من  تواريخ ضمان سعة الطاقة  والمياه المتعاقد عليها للمرحلة 

المياه على التوالي.

بعد تاريخ التقرير ، حققت الشركة بدء انتاج للطاقة المتعقد عليها  وفقا للمرحلة الثانية في 2 يناير 2012  ومن المتوقع ان تحقق  

انتاج المياه المتعاقد عليها للمرحلة الثانية في فبراير 2012.

تبحث الشركة في التحلل عن متطلبات التعاقد من األضرار المسيلة وخسائر األيرادات بصفة رئيسية كما يلي أدناه:

)“ االعفاء من مخاطر المشتري”( والذي يسمح للشركة ألحتساب تاريخ البدء الفعلي للمرحلة الثانية من الطاقة بأثر رجعي نتيجة 

للخطأ في توريد وتركيب معدة اإليقاف. غير ان المطالبة باإلعفاء قد تم اإلعتراض عليها من قبل الشركة العمانية لتوفير الطاقة 

والمياه . ونحن االن بصدد التباحث مع الشركة العمانية لتوفير الطاقة والمياه وذلك لتأسيس صالحية اإلعفاء.

المطالبة وفقا للفقرة 1/28 من إتفاقية توفير الطاقة والمياه من ان األحوال الجوية السيئة التي نتجت )عن تعرض الساحل العماني 

إلعصار كييال( تمثل حدوث ظروف قاهرة نحن نسعى الى طلب اإلعفاء بناءا عليها بإتفاقية توفير الطاقة والمياه .   

وفقا  والمطالبة  بنزاعات  المتعلقة  لمصالحها  وحماية  نصح  على  للحصول  خارجي  محاماه  استشاريي  مع  الشركة  تعاقدت 

وترى   .2012 عام  في  فيها  البت  يتم  ان  يتوقع  والنزاعات  المطالبات   وهذه  الطاقة.  شراء  واتفاقية  والمياه  الطاقة  توفير  إلتفاقية 

اإلدارة واللجنة الخارجية لالستشارات القانونية ان التسوية النهائية للنزاع سينتج عنها موقف محايد بالنسبة للشركة. 

 . iii كما ان الشركة قد تسلمت ضمانا بنكيا بمبلغ 68.5 مليون ريال عماني كوثيقة ضمان حسن تنفيذ من سيمكورب

إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

22  اإلرتباطات الرأسمالية

وفي 31 ديسمبر 2011 ان اإلرتباطات التي تتعلق بالعقود كما يلي:

   
20112010

ريال عمانىريال عمانى

243 231 632157 174 49اإلرتباطات التي تتعلق بالعقود
210 813 35616 182 11مبالغ أعتمدها المدراء ولكن لم يتم التعاقد عليها

---------------------
60 356 988174 044 453

======================

ارتباطات اإليجار التمويلي:

في 31 ديسمبر الحد األدنى إلرتباطات التأجير المستقبلية بموجب إتفاقية حق اإلنتفاع كما يلي: 

   
000 0001 1خالل سنة

000 0004 4بين سنتين وخمس سنوات
000 00019 18بعد خمس سنوات

======================

23  أرقام المقارنة 

تمت إعادة تصنيف بعض ارقام  المقارنة لتتسق مع العرض المتبع بهذه القوائم المالية. 



182

شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع )قيد التحويل(

183

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

القوائم المالية

31 ديسمبر 2012

المقر الرئيسي لألعمال : المكتب المسجل :     
صاللة ص.ب 299      

رمز بريدي 134       
جوهرة الشاطئ       

سلطنة عمان

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

القوائم المالية

31 ديسمبر 2012

المحتويات.................................................................................................................................................................................................................................................... صفحة         

184 .................................................................................................................................................................................................................... تقرير المراجعين المستقلين  

185 ................................................................................................................................................................................................................................ قائمة  الدخل الشامل   

قائمة المركز المالي ........................................................................................................................................................................................................................................ 186

قائمة التدفق النقدي..................................................................................................................................................................................................................................... 187

188 ...................................................................................................................................................................................................... قائمة التغيرات فى حقوق الملكية 

اإليضاحات................................................................................................................................................................................................................................................. 189 - 212



184

شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع )قيد التحويل(

185

تقرير المراجعين المستقلين إلى المساهمين في

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

تقرير عن القوائم المالية

لقد راجعنا القوائم المالية المرافقة لشركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.م )»الشركة«( الواردة على الصفحات من 2 إلى 

28 والتي تشتمل على قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2012 وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة 

والمعلومات  الهامة  المحاسبية  السياسات  عن  ملخص  على  تشتمل  التي  واإليضاحات  التاريخ  بذلك  المنتهية  للسنة  النقدي  التدفق 

التفسيرية األخرى. 

مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية 

إن اإلدارة مسئولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات اإلفصاح لقانون 

الشركات التجارية لسنة 1974 وتعديالته. وعن تلك الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة مناسبة لتمكنها من إعداد قوائم مالية خالية من 

األخطاء الجوهرية سواء كان ذلك بسبب الغش أو الخطأ. 

مسئولية مراجعي الحسابات

مسئوليتنا هي إبداء الرأي على هذه القوائم المالية بناءا على المراجعة التي نقوم بها. لقد قمنا بمراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة 

الدولية التي تتطلب منا االلتزام بالمتطلبات األخالقية المالئمة وتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة بهدف التوصل إلى درجة مقبولة من 

القناعة عما إذ كانت القوائم المالية تخلو من األخطاء الجوهرية.

تتضمن أعمال المراجعة القيام بإجراءات بغرض الحصول على أدلة مراجعة عن المبالغ واإلفصاحات الواردة في القوائم المالية. تعتمد 

اإلجراءات المختارة على حكمنا وتقديرنا بما في ذلك تقييم لمخاطر التحريف الجوهرية بالقوائم المالية سواء كان ذلك بسبب الغش 

أو الخطأ. عند القيام بإجراءات تقييم لهذه المخاطر يأخذ المراجع في االعتبار ضوابط الرقابة الداخلية المالئمة لقيام الشركة باإلعداد 

والعرض العادل للقوائم المالية وذلك بغرض تصميم إجراءات المراجعة المالئمة في سياق هذه الظروف ولكن ليس لغرض إبداء الرأي 

المتبعة  المحاسبية  السياسات  تقييما لمدى مالءمة  أيضًا  المراجعة  تتضمن  للشركة. كما  الداخلية  الرقابة  عن مدى فعالية ضوابط 

ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي وضعتها اإلدارة إضافة إلى تقييم للعرض الكلي للقوائم المالية. 

وفي اعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس لرأي المراجعة الذي نقوم بإبدائه. 

الرأي

وفي رأينا أن القوائم المالية تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، عن المركز المالي للشركة  كما في  تاريخ 31 ديسمبر 2012 

وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية السنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

مع  تتماشى  الجوهرية  النواحي  جميع  ومن   ،2012 ديسمبر   31 في  المنتهية  وللسنة  في  كما  للشركة  المالية  القوائم  أن  رأينا  وفي 

متطلبات قانون الشركات التجارية لعام 1974 وتعديالته.

كي بي ام جي                          2013 ----

قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

 

20122011

ريال عمانيريال عمانيإيضاح

977 048 9383 649 346ايرادات

)919 510 2()323 959 21(4تكلفة المبيعات

____________________________

058 615538 690 24مجمل الربح

)143 95()021 678(5مصروفات إدارية وعمومية

____________________________

915 594442 012 24الربح قبل الفوائد والضريبة 

)948 108 1()372 709 20(6تكلفة التمويل

____________________________

)033 666(222 303 3الربح )الخسارة( قبل الضريبة

)934 195()473 400 2(16مصروفات ضريبة الدخل

____________________________

)967 861(749 902 الربح )الخسارة( بعد الضريبة للسنة

    

الخسارة الشاملة األخرى، صافي ضريبة الدخل:

الجزء الفعال 

من التغير في القيمة العادلة لتحوط, التدفق النقدي 
 

10)2 030 432()24 528 649(

------------------------

)616 390 25()683 127 1(مجموع الخسارة الشاملة عن السنة

====================
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قائمة المركز المالي
كما فى 31 ديسمبر 

20122011
ريال عمانيريال عمانيإيضاح

األصول غير المتداولة
988 063 97333 305 7350ممتلكات وآالت ومعدات

002 134 270-8أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
402 55526 937أصول غير ملموسة
981 056 8585 333 105و16أصل ضريبة مؤجلة

------------------------
373 281 386308 677 355مجموع األصول غير المتداولة                                                            

------------------------
األصول المتداولة                                                                 

736 587 2974 034 1111الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى
660 617669 790 121المخزون

004 129 8064 860 1338النقد وما في حكم النقد
------------------------

400 386 7209 685 51مجموع األصول المتداولة                                                                 
------------------------

773 667 106317 363 407مجموع األصول                                                                           
========================

حقوق الملكية 
000 000500 14500 ) أ (رأس المال                                                                        

)952 887()478 75(الخسائر المتراكمة
-275 1490 ) ب (احتياطى قانونى

----------------------
)952 387(797 514أموال المساهمين

)527 084 37()959 114 39(10و14 )ج (إحتياطي تغطية
------------------------

)479 472 37()162 600 38(مجموع حقوق الملكية                                                                 
------------------------

االلتزامات غير المتداولة                                                            
792 582 94-17قرض المساهمين                                                                                                                 

448 546 887193 641 19258قرض األجل
284 570260 20409إلتزام تقاعد األصل

934 407195 596 162إلتزام ضريبة مؤجلة                                                         
508 141 81742 448 1044أدوات مشتقة

------------------------
966 726 681330 096 306مجموع االلتزامات غير المتداولة                                                  

------------------------
   االلتزامات المتداولة                                                         

-393 832 1794قرض المساهمين                                                                                                                 
427 748 1241 575 1911الجزء المتداول لقرض طويل األجل

859 664 07022 459 1533ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخري                                                          
------------------------

286 413 58724 866 139مجموع االلتزامات المتداولة
------------------------

252 140 268355 963 445مجموع االلتزامات                                  
------------------------

773 667 106317 363 407مجموع حقوق الملكية وااللتزامات                                               
=======================

اعتمد مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية وصرح بإصدارها بتاريخ   11 مارس 2013 ووقعها بالنيابة عنهم كل من: 

رئيس مجلس اإلدارة                       عضو مجلس اإلدارة 
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قائمة التدفق النقدي
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

20122011إيضاح
ريال عمانيريال عماني

التدفق النقدي من أنشطة التشغيل:
)033 666(222 303 3ربح )خسارة( قبل الضريبة 

تسويات غير نقدية :
712 213495 235 79و9استهالك واطفاء

476 06852 047 61اطفاء تكلفة تمويل مؤجلة
948 108 3041 662 619تكاليف تمويل

-313 2016مخصص التزام تقاعد االصل

التغيرات فى رأس المال العامل:
)660 669()957 120 1(الزيادة فى المخزون

الزيادة في الذمم التجارية المدينة و المدفوعات 

)931 949 2()366 084 8(مقدما والذمم المدينة األخرى
083 313856 223 2الزيادة في الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى

-----------------------
26 282 110)1 772 405(

)948 108 1()719 739 10(تكاليف تمويل مدفوعة
-----------------------

في(   )المستخدم  من  الناتج  النقدي  التدفق  صافي 
أنشطة التشغيل

15 542 391)2 881 353(

-----------------------
التدفق النقدي من أنشطة االستثمار:

)164 041 108()285 985 54(شراء ممتلكات و االت ومعدات
)098 32()383 48(9شراء أصول غير ملموسة

-----------------------
)262 073 108()668 033 55(صافي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمار

--------------------------
التدفق النقدي من أنشطة التمويل:

970 813 800111 622 76حصيلة القرض األجل
-)721 399 2(سداد القرض اآلجل

------------------------
970 813 079111 223 74صافي التدفق النقدي الناتج من أنشطة التمويل

-------------------------
355 802859 731 34صافى التغير في النقد وما فى حكم النقد
649 269 0043 129 4النقد وما فى حكم النقد فى بداية السنة 

-------------------------
004 129 8064 860 1338النقد وما فى حكم النقد فى نهاية السنة 

=======================
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قائمة التغيرات فى حقوق الملكية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

رأس المال
 إحتياطي 

التحوط 
احتياطى 

قانونى
الخسائر 

المجموعالمتراكمة
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني 

)863 081 12()985 25(-)878 555 12(000 1500 يناير 2011

مجموع الخسارة الشاملة 

للسنة

)967 861()967 861(---الخسارة للسنة

التغيرات في القيمة العادلة 

لتغطية

التدفق النقدي، الصافي بعد 

ضريبة

)649 528 24(--)649 528 24(-خصم ضريبة الدخل
 ----------------------------------------------

)616 390 25()967 861(-)649 528 24(-مجموع الدخل الشامل للسنة

----------------------------------------------
)479 472 37()952 887(-)527 084 37(000 31500 ديسمبر 2011

==================================================

)479 472 37()952 887(-)527 084 37(000 1500 يناير 2012

مجموع الخسارة الشاملة للسنة

749 749902 902---الربح للسنة

-)275 90(275 90--تحويل لإلحتياطى القانونى

التغيرات في القيمة 

العادلة لتغطية

التدفق النقدي، الصافي 

بعد ضريبة

)432 030 2(--)432 030 2(-خصم ضريبة الدخل
 ------------------------------------------------------

مجموع الخسارة الشاملة 

للسنة للسنة
-)2 030 432(90 275812 474

)1 127 683(

------------------------------------------------------
)162 600 38()478 75(275 90)959 114 39(000 31500 ديسمبر 2012

========================================================
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إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية   1

شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.م هي شركة مسجلة ) الشركة ( كشركة مساهمة عمانية مقفلة بتاريخ 29 

سبتمبر 2009 بسلطنة عمان.

وقد دخلت الشركة في إتفاقية المساهمين )»إتفاقية المساهمين«( بتاريخ 17 نوفمبر 2009 بين األطراف )»المساهمين«( كالتالي: 

القابضة %

40%شركة عمان سيمبكورب األول لإلستثمار القابضة المحدودة

20%شركة عمان سيمبكورب آي بي او القابضة المحدودة

35%شركة إنماء للطاقة والمياه ش م م 

5%شركة بى دى سى سى لإلستثمار

========

%100

========

اسندت حكومة سلطنة عمان )»الحكومة«( إلى الشركة مناقصة لبناء وتملك وتشغيل محطة تحلية مياه البحر وتوليد الكهرباء 

والتسهيالت المتعلقة بها  في منطقة صاللة )»المحطة«(. ولقد بدأت الشركة التشغيل التجاري في 52 مايو لسنة 2102.

إنماء للطاقة والمياه بتحويل 5% من حصتها في الشركة إلى شركة اإلستثمار ب دي سي سي  في ديسمبر 1102، قامت الشركة 

)»بي دي سي سي«(. شركة سيمبكورب للصناعات المحدودة  هي المالك االصلي لكل من شركة عمان سيمبكورب األول لإلستثمار 

القابضة المحدودة و شركة عمان سيمبكورب آي بي او القابضة المحدودة  

شركة إنماء للطاقة والمياه مملوكة بالكامل لشركة عمان لإلستثمارات ش م ع م. )»شركة عمان لإلستثمارات«(.

أحداث هامة

حققت الشركة تاريخ التشغيل التجاري )»تاريخ التشغيل التجاري«( 1 )بدءالمرحلة االولى لتشغيل الطاقة(   بتاريخ 16 يوليو 2011  مقابل 

التاريخ وفقا للجدول الزمني االساسي  بتاريخ 6 يوليو 2011 كما في إتفاقية شراء الطاقة والمياه )»اتفاقية شراء الطاقة والمياه«( مع 

تعاقد مضمون للقدرة  على انتاج طاقة تعادل 61 ميقاوات /ساعة.

نتيجة تركيب خاطئ  بالجدول وهو 6 أكتوبر2011  المحدد  التاريخ   ايضا متأخرا عن  المرحلة رقم 2  التجاري   التشغيل  تاريخ بدء  كان 

لجهاز اإليقاف في المحطة الفرعية منطرف مشغل المحطة وحدوث اعصار كييال في الفترة من 1 الى 5 نوفمبر  2011 مما أثر على 

تقدم سير اإلنشاء. كان تعاقد مضمون للقدرة  على انتاج طاقة ومياه تعادل 173 ميقاوات /ساعة من الطاقة  و2481.25 متر مكعب/ 

ساعة  من المياه  على التوالي في المرحلة رقم 2.

 وبعد تاريخ التقرير ، حققت الشركة االنتاجية المستهدفة في المرحلة رقم 2 من الطاقة بتاريخ 2  يناير2012 واإلنتاج المستهدف في 

المرحلة رقم 2 من المياه في 12 مارس 2012، مقارنة بتاريخ التشغيل الذي كان مقررا له أن يبدا في 6 أكتوبر 2011

ولقد تحقق التشغيل التجاري النهائي في 25 مايو 2012 مقارنة بالتاريخ الذي كان مققرا له ان يبدا في 4 ابريل 2012 والتاخير في تحقيق 

التشغيل التجاري عائد بشكل رئيسي الى ضعف الطلب للطاقة من المحطة و كانت المحطة قد بدات التشغيل التجاري منذ ذلك 

التاريخ )ايضاح 22( 

اتفاقيات هامة 

وقد ابرمت الشركة إإلتفاقيات الرئيسية التالية:

اتفاقّية شراء الماء والطاقة المؤّرخة في 23 نوفمبر 2009 مع شركة عمان لتوفير الطاقة والماء ش م ع م لمدة 15 سنة من تاريخ  أ -  

التشغيل التجاري المحّدد، لتوفير الطاقة والماء. 

ب - إتفاقية بيع الغاز الطبيعي المؤّرخة في 23 نوفمبر 2009 مع وزارة النفط والغاز لتوريد الغاز الطبيعي.
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إتفاقية حق االنتفاع بتاريخ 23 نوفمبر 2009 مع وزارة االسكان ألجل منح حقوق االنتفاع فيما يتعّلق بموقع المشروع. ج - 

إتفاقية خدمات طويلة األجل مع جنرال اليكتريك لتقديم خدمات الصيانة لتوربينات الغاز و المولدات. د - 

شركة  مع    2009 أغسطس   20 بتاريخ  الكهرباء  محطات  لبناء  والتشييد  والتوريد  للهندسة  مفتاح  تسليم  سي  بي  إي  -إتفاقية  هـ 

بسبيكوي لبناء المحطة، و

إتفاقية ضمان حكومي )»ضمان حكومي«( بتاريخ 23 نوفمبر 2009 مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية، حيث تضمن وزارة المالية ان  و - 

تفي شركة عمان لتوفير الطاقة والماء بالتزامها المالي طبقا التفاقّية شراء الماء والطاقة.صفحة 7
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أساس اإلعداد

فقرة االلتزام   )أ(  

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمتطلبات 

المطبقة لقانون الشركات التجارية العمانية لسنة 1974 )وتعديالته(.  

أساس القياس    )ب(  

تم إعداد هذه القوائم المالية بموجب التكلفة التاريخّية فيما عدا ما تم ذكره بالسياسات المحاسبية أدناه.

استخدام التقديرات واألحكام. )ج(  

تؤثر  وأفتراضات  وتقديرات  أحكام  بوضع  اإلدارة  تقوم  أن  الدولية  المالية  التقارير  لمعايير  طبقا  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب 

النتائج  تختلف  قد  التقرير.  عنها  الصادر  والمصروفات  والدخل  واإللتزامات  األصول  ومبالغ  المحاسبية  السياسات  تطبيق  على 

الفعلية عن هذه التقديرات. يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المدرجة بشكل مستمر. ويتم إدراج التعديالت على التقديرات 

المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقدير وأي سنوات مستقبلّية قد تتأثر بهذا التعديل.

مضمنة    ، المالية   القوائم  في  المدرجة  المبالغ  على  الهام  التأثير  ذات  السياسات  تطبيق  حول  األحكام  عن  المعلومات  إن 

بالتقييم المالي لألدوات المالية المشتقة واإلنخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة. 

 السياسات المحاسبية الهامة

تم تطبيق السياسات المحاسبية الموضحة أدناه  بإنتظام، و هي تتسق مع المستخدمة في السنوات السابقة.

العملة األجنبية   )أ(  

)1( عملة العرض والتشغيل.

تم عرض هذه القوائم المالية بالريال العماني، حيث أن الريال العماني هو عملة التشغيل بالشركة. 

)2( معامالت العملة األجنبية

يتم تحويل المعامالت بعمالت أجنبية إلى عملة التشغيل بالشركة، بإستخدام أسعار الصرف السائدة  في تواريخ المعامالت. 

يتم تحويل األصول وااللتزامات النقدية بالعمالت األجنبية في تاريخ التقرير إلى عملة التشغيل بسعر الصرف السائد في ذلك 

التاريخ. يمثل الربح أو الخسارة بالبنود المالية الفرق بين التكلفة المطفأة بعملة التشغيل في بداية الفترة معدال بسعر الفائدة 

الحقيقي والمدفوعات خالل الفترة والتكلفة المطفأة بالعمالت األجنبية محولة بسعر الصرف في نهاية الفترة. يتم تحويل 

األصول واإللتزامات غير النقدية بالعمالت األجنبية التي يتم قياسها في التكلفة التاريخية  إلى عملة التشغيل بسعر الصرف 

بالعمالت االجنبية  العادلة  بالقيمة  التي يتم قياسها  النقدية  المعاملة. يتم تحويل األصول واإللتزامات غير  تاريخ  السائد في 

الى عملة التشغيل بأسعار صرف العملة االجنبية السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم إدراج فروق العمالت األجنبية 

في قائمة الدخل الشامل ، بإستثناء الفروق الناشئة عن إعادة التحويل ألدوات الملكية المتاحة للبيع و تغطية التدفق النقدي 

المؤهلة، أو البنود غير النقدية االخرى التي يتم إدراجها في الدخل الشامل اآلخر. البنود غيرالنقدية بالعمالت األجنبية و التي 

يتم قياسها بالتكلفة التاريخية يتم تحويلها وفقا السعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. 

إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(
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)ب( األدوات المالية

األدوات المالية غير المشتقة   )1(

تشتمل األدوات المالية غير المشتقة على الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى والمبالغ المستحقة ألطراف ذات العالقة 

و النقد وما في حكم النقد والقروض والسلف والذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى. يشتمل النقد وما في حكم النقد 

تدرج  أشهر.  ثالثة  عن  يزيد  ال  أساسي  استحقاق  ذات  ألجل  وودائع  الثابتة  الودائع  و  الطلب  تحت  والودائع  النقدية  األرصدة  على 

معامالت السحب على المكشوف من البنوك التي تسدد عند الطلب وتشكل جزءا ال يتجزأ من إدارة النقد بالشركة على أنها أحد 

مكونات النقد وما في حكم النقد ألغراض قوائم التدفقات النقدية.

يتم إثبات األدوات المالية غير المشتقة مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها - بالنسبة إلى األدوات المدرجة بغير قيمتها العادلة من 

خالل قائمة الدخل - وأي تكاليف معاملة مرتبطة بها مباشرة.

األدوات المالية المشتقة ، وتشمل محاسبة التحوط   )2(

وتشمل محاسبة التغطية لدى الشركة أدوات مالية مشتقة ألغراض التغطية من مخاطر العملة األجنبية و سعر الفائدة. وعند 

أهداف  مخاطر  متضمنا   ، رسمية  بصفة  التغطية  وبنود  التغطية  أدوات  بين  العالقة  الشركة  توثق  للتحوط،  المبدئي  الصنيف 

وإستراتيجية إدارة المخاطر في القيام بمهام معامالت التغطية، مع الوسائل التي ستسخدم لتقييم فعالية عالقة التغطية. 

في  التغطية  أدوات  فعالية  مدى  الى  للوصول   ، مستمرة  بصفة  و  التغطية  عالقة  بداية  في  سواء  تقييم،  بعمل  الشركة  تقوم 

تعويض تغييرات القيمة العادلة أو في التدفقات النقدية لبنود التغطية خالل فترة تحديد التغطية، وفيما إذا كانت النتائج الفعلية 

و  كبير  المعاملة  حدوث  احتمال  يكون  ان  ينبغي  المالي،  التدفق  تغطية  تنبؤات  ولمعاملة   .%125 إلى   %80 حدود  في  تغطية  لكل 

وينبغي ان تعرض تغيرات التعرض في التدفق النقدي والتي من الممكن أن تؤثر على صافي الدخل المقرر عنه.

ويتم إدراج المشتقات مبدئيا بالقيمة العادلة، ويتم إدراج تكاليف المعاملة القابلة للمساهمة في قائمة الدخل عند تكبدها. الحقا 

لإلدراج المبدئي، يتم قياس المشتقات بالقيمة العادلة، ويتم احتساب التغييرات بها كما هو موضح أدناه.

)3( تغطيات التدفق النقدي

أو  بأصل  مرتبطة  معينة  مخاطر  إلى  المنسوبة  النقدية  التدفقات  في  لإلختالف  تغطية  كأداة  المشتقة  األداة  تعيين  تم  عندما 

إلتزام مدرج أو معاملة تنبؤات محتملة الى درجة كبيرة االحتمال ، فإن الجزء الفعال من التغيرات في القيم العادلة للمشتقات يتم 

إدراجها في الدخل الشامل اآلخر ويتم عرضه في إحتياطي التغطية بحقوق الملكية. ويتم إدراج أي جزء غير فعال للتغييرات في 

القيمة العادلة للمشتقات على الفور في قائمة الدخل. إذا لم تعد مستوفية لمعايير محاسبة التغطية او انتهت صالحيتها أو تم 

بيعها، او الغاؤها أو تمت  ممارستها، تم وقف استخدامها لذا ال يتم إكمال محاسبة التغطية في المستقبل. إن االرباح والخسائر 

المتراكمة والتي سبق ان تم إدراجها في الدخل الشامل اآلخر وتم عرضها كإحتياطي تغطية في حقوق الملكية ستبقى هناك 

الكيان  يرد  او  او ممارسته  بيعه  او تم  التغطية  اداة  تنتهي صالحية  الشامل. وعندما  الدخل  التنبؤ على قائمة  تؤثر معاملة  حتى 

وتبقى  المستقبل.  في  التحوط  محاسبة  وقف  يتم  عندئذ   ، التغطية  تنبؤ  حصول  المحتمل  من  ولكن   ، التغطية  عالقة  تصنيف 

االرباح او الخسائر المتراكمة بحقوق الملكية في تلك المرحلة وعندما ال يحتمل حدوث  التنبؤ، يتم إدراج االرباح المحتجزة او الخسائر 

المتراكمة المدرجة سابقا بحقوق الملكية فورا بقائمة الدخل. 
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)ب( األدوات المالية

)2( األدوات المالية المشتقة، وتشمل التغطية المحاسبية

المشتقات الضمنية ممكنة الفصل

يتم إدراج التغييرات في القيمة العادلة للمشتقات الضمنية ممكنة الفصل على الفور في قائمة الدخل.

)ج(  الممتلكات واآلالت والمعدات

)1(  اإلدراج والقياس

المتراكم.  القيمة  في  لالنخفاض  محددة  خسائر  وأي  االستهالك  ناقصا  بالتكلفة  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  بنود  قياس  يتم 

التي يتم انشاؤها ذاتيا تكلفة العمال  التي تنسب مباشرة إلى إقتناء األصل. وتشمل تكلفة األصول  التكلفة المصروفات  تشمل 

و المواد المباشرة ، وأي تكاليف أخرى منسوبة إلى جلب األصول في حالة العمل لإلستخدام للغرض المقصود، وتكاليف تفكيك 

وإزالة البنود وإعادة  تأهيل الموقع و تكاليف اإلقتراض التي تمت رسملتها. وايضا قد تشمل التكلفة التحويالت من الدخل الشامل 

اآلخر ألي ربح أو خسارة لتأهيل تغطية التدفق النقدي بالعمالت األجنبية الالزمة لشراء الممتلكات والمحطات واألجهزة. 

)المكونات  منفصلة  بنود  كبنود  احتسابها  يتم   ، والمعدات  واآلالت  الممتلكات،  بنود  من  ألجزاء  اإلنتاجية  األعمار  تختلف  عندما 

الرئيسية( للممتلكات، واآلالت والمعدات.

والمحطات  الممتلكات  تلك  بنود  استبعاد  حصيلة  بمقارنة  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  بنود  استبعاد  وخسائر  ارباح  تحديد  يتم 

المعاد  االصول  بيع  عند  الشامل.  الدخل  بقائمة  االخرى  االيرادات  ضمن  بالصافي  ادراجها  ويتم  الدفترية  القيم  مع  والمعدات 

تقييمها ، يتم تحويل المبالغ المدرجة باحتياطي اعادة التقييم الى االرباح المحتجزة. 

)2( النفقات الالحقة

يتم رسملة المصاريف الالحقة فقط عندما تزيد من الفوائد االقتصادّية المستقبلّية المتأصلة المتعلقة باألصل.

المصاريف الالحقة المتعلقة بالممتلكات واآلالت والمعّدات التي قد تم إدراجها مضافة إلى القيمة الدفترية لألصل عندما يكون 

االصلي  المعياري  التقييم  الى  إضافة  الشركة  إلى  األصل  في  المتمثلة  المستقبلّية  االقتصادّية  الفوائد  تتدفق  ان  المحتمل  من 

الحالي ألداء األصل. ويتّم إدراج جميع المصاريف األخرى كمصروف في الفترة عندما يتم تكّبدها.

)3( االستهالك

يتم احتساب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت لتحديد التكلفة مخصوما منه الرصيد المتبقي لشطب بنود الممتلكات 

واآلالت والمعدات خالل أعمارها االنتاجية المقدره. وكل جزء من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات والتكاليف الهامة والمتعلقة 

بمجموع تكاليف البند يتم خصم االستهالك عليه بصفة منفصلة . فيما يلي االعمار االنتاجية المقدرة للسنوات:

12 الى 30 سنةاآلالت والمعدات

10 إلى 30 سنةالطرق وخطوط األنابيب

3 سنواتمعدات الحاسب اآللي

3 الى 10 سنواتمعدات المكتب

10 سنواتسيارات

إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(   2

)ج(    الممتلكات واآلالت والمعدات)تابع(

)3( االستهالك)تابع(

وبعض بنود الممتلكات، واآلالت والمعدات خاضعة إلصالحات على مدى فترات منتظمة. ويتم تحديد المكونات األصلية لإلصالح 

بين  المقدرة  الزمنية  الفترات  تعكس  لكي  منفصل  بشكل  وتستهلك  التالي  لإلصالح  المقدرة  التكاليف  على  إستنادا  المبدئي 

من  استبدالها  تم  التي  للبنود  الدفترية  القيم  وتشطب  كإضافات  الحقا  المتكبدة  اإلصالحات  تكاليف  رسملة  ويتم  اإلصالحين. 

قائمة الدخل.  

أعمال رأسمالية تحت التنفيذ   )4(

والذي يحدث  أعاله  البنود  أحد  إلى  يتم تحويلها  يتم استهالكها حتى  بالتكلفة وال  التنفيذ  الرأسمالية تحت  األعمال  يتم قياس 

عندما يكون األصل جاهز لالستخدام المعد له.

اعادة الموقع    )5(

إن االلتزام نحو اعادة الموقع مستقبال يتم إدراجه الحقا حيث تبدأ مزاولة االنشطة التي ينشأ عنها االلتزام مستقبال باعادة الموقع. 

ويتضمن  الحالية.  التقنية  الى  استنادا  تكبدها  سيتم  التي  الخارجة  النقدية  التدفقات  لتقدير  الحالية  بالقيمة  اإللتزام  قياس  يتم 

االلتزام كافة التكاليف المصاحبة العادة الموقع متضمنة اقفال واإلشراف على الموقع.  

االنخفاض في القيمة  )د(  

األصول المالية  ]1[

النقدية  التدفقات  على  سلبي  أثر  له  كان  أكثر  أو  حدثا  أن  موضوعي  دليل  وجود  حالة  في  القيمة  منخفض  المالي  األصل  يعتبر 

أنها  بالتكلفة المطفأة على  المقاسة  بالنسبة لألصول  القيمة  المستقبلية المقدرة لذلك األصل. تحتسب خسارة االنخفاض في 

الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بمعّدل الفائدة الحقيقي األصلي.

يتم اختبار األصول المالية الهامة بذاتها لتحديد مدى انخفاض قيمتها على نحو فردي. ويتم تقييم بقية األصول المالية بصورة 

جماعية في مجموعات تتشارك في خصائص مخاطر ائتمان متماثلة. يتم إدراج جميع خسائر انخفاض القيمة في قائمة الدخل.

يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة إذا كان من الممكن أن ينسب الرد بصورة موضوعية إلى حدث وقع بعد إدراج خسارة االنخفاض 

في القيمة. بالنسبة لألصول المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة يتم إدراج الرد في قائمة الدخل. 

ويتم إحتساب القيمة القابلة لإلسترداد لذمم الشركة المدينة على أنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية  المستقبلية، مخصومة 

بالمخصصات  اإلحتفاظ  يتم  القصيرة.  الفترات  ذات  المدينة  الذمم  خصم  يتم  وال  األصل.  في  المضمن  األصلي  الفائدة  بمعدل 

القابلة  األخرى  األصول  قيمة  و  المدينة.  الذمم  محفظة  ضمن  تحديدها  لم  ولكن  المتكبدة  بالخسائر  يتعلق  فيما  الجماعية 

النقدية  التدفقات  خصم  يتم  اإلستخدام  قيمة  تقييم  وفي  اكبر.  ايهما  اإلستخدام  وقيمة  للبيع  سعر  صافي  هي  لإلسترداد 

المقدرة إلى قيمتهم الحالية بإستخدام سعر الخصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال 

والمخاطر المحددة لذلك األصل.

التكلفة المطفأة  المدينة المحملة في  الذمم  أو  المالية المحتفظ بها لإلستحقاق  خسارة اإلنخفاض فيما يتعلق بديون األوراق 

يتم عكسها إذا أمكن ربط الزيادة الالحقة في القيمة القابلة لإلسترداد بصورة موضوعية لحدث وقع بعد إدراج خسارة اإلنخفاض  

في القيمة. 
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إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(   2

االنخفاض في القيمة )تابع( )د(  

األصول غير المالية  ]2[

تتم مراجعة القيم الدفترية لألصول غير المالية للشركة خالفا للمخزون واصول الضريبة المؤجلة في تاريخ كل مركز مالي لتحديد 

ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض قيمتها. في حالة وجود أي مؤشر على انخفاض القيمة يتم تقدير قيمة األصل القابلة 

لالسترداد. 

للنقد«( المنتجة  )»الوحدة  للنقد  المنتجة  أو وحدته  الدفترية لألصل  القيمة  ازدادت  القيمة كلما  االنخفاض في  إدراج خسارة  يتم 

عن قيمته المقّدرة القابلة لالسترداد. الوحدة المنتجة للنقد هي أصغر أصل ممكن التحديد للمجموعة يولد التدفقات النقدية 

المستقلة إلى حد كبير عن األصول األخرى. وتدرج خسارة إنخفاض القيمة في قائمة الدخل إال إذا كانت تعكس إعادة تقييم سابق 

تم تعليتها دائنا بحقوق الملكية. وتدرج خسارة إنخفاض القيمة بالنسبة إلى وحدات توليد النقد وتخصص في األول لتقلل القيمة 

الدفترية ألي شهرة مخصصة إلى وحدات توليد النقد )وحدات المجموعة( وبعد ذلك، لتقليل القيمة الدفترية لألصول األخرى في 

الوحدة )وحدات المجموعة( على أساس متناسب. 

تتمثل قيمة األصل القابلة لإلسترداد أو وحدة توليد النقد هو قيمته عند االستخدام وقيمته العادلة ناقصا تكاليف البيع ايهما اكبر. 

وفي تقييم القيمة عند االستخدام ، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمتها الحالية باستخدام سعر خصم ما قبل 

الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لذلك األصل أو وحدته لتوليد النقد. ولألصل الذي 

ال ينتج تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير، يحدد المبلغ القابل لإلسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل. 

أي  وجود  مدى  على  للوقوف  تقرير  كل  بتاريخ  سابقا  المدرجة  القيمة  انخفاض  خسائر  تقييم  يتم   ، االخرى  االصول  الى  وبالنسبة 

مؤشرات تدل على  انخفاض الخسائر او زوالها. 

يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة في حالة وجود تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد. يتم رد 

التي كان من  الدفترّية لألصل  القيمة  الدفترية لألصل عن  القيمة  تزيد فيه  الذي ال  الحد  إلى  القيمة فقط  خسارة االنخفاض في 

الممكن تحديدها – بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء- لو لم يتم إثبات خسارة انخفاض في القيمة.

اإللتزامات المالية )هـ( 

االلتزامات المالية

بإستخدام  المطفأة  بالتكلفة  العادلة والحقا تقاس  القيمة  األخرى مبدئيا في  الدائنة  والذمم  الدائنة  التجارية  الذمم  إدراج  يتم 

طريقة معدل الفائدة الفعلي.  

يتم إدراج اإللتزامات ذات الفوائد مبدئيا بالقيمة العادلة ناقصا تكاليف المعامالت المنسوبة إليها. الحقا لإلدراج المبدئي، يتم إدراج 

على  القروض  فترة  على  الدخل  قائمة  في  اإلسترداد  وقيمة  التكلفة  بين  إختالف  أي  مع  المطفأة  التكلفة  في  اإللتزامات  فوائد 

أساس سعر الفائدة الفعلي.

منافع نهاية الخدمة )و( 

يتم إدراج المساهمات في خطة مساهمات التقاعد المحددة للموظفين العمانيين وفقا لبرنامج التأمينات اإلجتماعية بسلطنة 

عمان كمصروف في قائمة الدخل الشامل عند تكبدها. 

يمثل  ممولة،  غير  محددة  تقاعد  منافع  خطة  وهي  العمانيين،  غير  الموظفين  خدمة  نهاية  بمنافع  يتعلق  فيما  الشركة  إلتزام 

مبلغ المنفعة المستقبلية التي اكتسبها أولئك الموظفين مقابل خدماتهم في الفترة الحالية والفترات السابقة. يتم احتساب 

المخصص باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة ويخصم إلى قيمته الحالية. ويستند المخصص على قانون العمل العماني. 

إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(
المخصصات  )ز( 

التزام قانوني أو استداللي يمكن قياسه بصفة موثوقة  يتم إدراج المخصص في الميزانية العمومية عندما يكون لدى الشركة 

األثر جوهريا، تحدد المخصصات بخصم  إذا كان  االلتزام.   المحتمل أن يتطلب تدفق خارج للمنافع االقتصادية لسداد ذلك  ومن 

التدفقات النقدية المستقبلية على معدالت ما قبل الضريبة التي تعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود وعندما 

يكون مناسبا، المخاطر المحددة لذلك اإللتزام.

)ح(     إدراج اإليرادات

خصم  بعد   ، استالمها  سيتم  التي  أو  المستلم  للمقابل  العادلة  القيمة  في  والماء  الكهرباء  مبيعات  من  اإليرادات  قياس  يتم   

المردودات والمخصصات والخصومات التجارية والتخفيضات بحسب حجم المعامالت. ويتم إدراج اإليرادات عند توصيل الكهرباء 

والماء مقدما إلى العمالء والتي ستكون نقطة بدء الوقت عند إقرار العمالء بوصول واستالم الخدمات بمقار العمالء وانتقال منافع  

ومخاطر الملكية  إلى العميل على أساس الشروط التعاقدية في إتفاقية شراء الماء والطاقة.

إيرادات التمويل  )ط( 

قائمة  في  المدرجة  األجنبية  العملة  صرف  وخسائر  وأرباح  البنكية  الودائع  على  المستلمة  الفوائد  على  التمويل  ايرادات  تشتمل 

Listen.الدخل. ويتم إدراج فوائد الدخل في قائمة الدخل عند إستحقاقها، واألخذ في عين اإلعتبار العائد الفعلي على األصل

تكاليف القروض )ي( 

يتم صرف مصروفات الفوائد والرسوم المماثلة في قائمة الدخل في الفترة التي يتم تكبدها، بإستثناء التي يتم رسملتها لتنسب 

مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصول مؤهلة – وهي أصول البد أن تستغرق فترة كبيرة من الزمن لتكون جاهزة الستخدامها 

المحدد ، إضافة الى تكلفة تلك األصول إلي الوقت الذي تكون فيه األصول جاهزة للغرض المعمولة له أو البيع. ومكون الفائدة من 

مدفوعات التأجير التمويلي يتم ادراجها في قائمة الدخل بإستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.  

ضريبة الدخل )ك( 

تشتمل ضريبة الدخل للسنة على ضريبة حالية وضريبة مؤجلة. ويتم إدراج مصروف ضريبة الدخل في قائمة الدخل الشامل فيما 

عدا إلى الحد الذي تتعلق فيه الضريبة ببنود مدرجة مباشرة في حقوق الملكية في الحالة التي يدرج فيها في حقوق الملكية.

الضريبة الحالية هي الضريبة المتوقعة المستحقة على دخل السنة الخاضع للضريبة بإستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو التي 

سيتم تطبيقها على نحو واسع في تاريخ الميزانية العمومية، وأي تعديالت إلى الضريبة المستحقة للسنوات الماضية. تحتسب 

الضرائب المؤجلة بإستخدام طريقة اإللتزام بالميزانية العمومية للفوارق المؤقتة بين القيم الدفترية لألصول واإللتزامات ألهداف 

اإلدراج  التالية:   المؤقتة  الفروق  إلى  بالنسبة  المؤجلة  الضريبة   التحتسب  الضريبة.  ألغراض  المستخدمة  والمبالغ  المالي  المركز 

الربح و  أو  الربح المحاسبي  التي ال تؤثر على  التي هي ليست ضمن توحيد األعمال و  المعامالت  أو اإللتزامات في  المبدئي لألصول 

الخسارة لألغراض الضريبية. قياس الضريبة المؤجلة إنما يعكس التبعيات التي سوف تترتب على الطريقة التي من خاللها تتوقع 

الشركة، بنهاية فترة التقرير، ان يتم إسترداد أو تسوية القييمة الدفترية لألصول وااللتزامات المتعلقة  بها. يستند مبلغ الضريبة 

المؤجلة على الطريقة المتوقعة للتحقيق أو سداد القيمة الدفترية لألصول واإللتزامات، بإستخدام أسعار الضريبة المطبقة أو التي 

سيتم تطبيقها على نحو واسع في تاريخ الميزانية العمومية. يتم تسوية االصول و االلتزامات الضريبية المؤجلة عندما يكون هناك 

حق الزامي قانوني بذلك و أن تكون هذه االصول و االلتزامات متعلقة بالضرائب التي فرضت من قبل نفس السلطات الضريبية على 

ذات الكيان الخاضع للضريبة. ويتم إدراج أصل الضريبة المؤجلة بشأن الخسائر الضريبية الغير مستغلة، و األرصدة  الضريبية الدائنة 

و الفروق المؤقتة الخاضعة للخصم  إلى الحد الذي يحتمل  معه توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة من الممكن إستخدام 

المنفعة الضريبية ذات  الذي ال يحتمل معه تحقق  إلى الحد  المؤقتة في مقابلها. يتم تخفيض أصول الضريبة المؤجلة  الفروق 

العالقة. 
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إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(
المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم تصبح ملزمة بعد   )ل( 

لم تصبح عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات سارية المفعول على السنة المنتهية في 31 ديسمبر 

المعايير  والتعديالت على  الجديدة  المعايير  انه ليس ألي من هذه  المالية. كما  القوائم  إعداد هذه  يتم تطبيقها عند  و لم   ،2012

والتفسيرات تأثير هام على القوائم المالية للشركة.

االيرادات  3

20122011

ريال عمانيريال عماني

733 931 5731 947 25السعة الثابتة المحملة - للكهرباء

-141 707 12السعة الثابتة المحملة - للمياه

482 68186 680الطاقة المحملة

762 030 5431 314 7الوقود المحمل

-----------------

46 649 9383 048 977

 ======================

تكلفة المبيعات  4

668 026 0471 278 7تكلفة الوقود

619 930719 814 2تكلفة التشغيل والصيانة

535 002262 893 1تكلفة عقود خدمات الصيانة

626 636483 152 9استهالك

-139 455تكاليف التأمين

-057 123حوافز مدفوعة

-178 99تكاليف استيراد الكهرباء

237 61211 40قطع غيار،مستهلكات وتوريدات

-313 16تسوية الخصم

-136 24تراخيص وتصاريح

234 2737 62مصروفات أخرى 

-----------------

21 959 3232 510 919

 ======================

إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

المصروفات اإلدارية والعمومية  5

20122011
ريال عمانيريال عماني

787 66327 141تكاليف الموظفين
776 88126 384أتعاب مهنية و قانونية

086 57712 82استهالك واطفاء
494 90028 68مصروفات أخرى

---------------
678 02195 143

 ====================

تكاليف التمويل  6

564 295306 569 4مصروفات فوائد على قرض حقوق الملكية التجسيري
351 896400 989 8مصروفات فوائد على تمويل للمشروع

272 826335 996 5مصروفات فوائد على مبادالت اسعار الفائدة
476 06852 047 1تكاليف تمويل مؤجلة

285 28714 106عموالت ومصروفات بنكية
-----------------

20 709 3721 108 948
 ======================

ممتلكات وآالت ومعدات  7

طرق أرض ومبانى
وخطوط 

أنابيب

آالت 
وماكينات

معدات 
سياراتمكاتب

معدات

 حاسب 
آلى

المجموع

ر.عر.عر.عر.عر.عر.عر.ع
التكلفة

803 550 21033 56724 20160023 848 22532 654-فى 1 يناير 2012
369 270402 75312 522205 82467 116--اضافات خالل السنة
077 038 768326 123--824 570 563252 344 92225 998 47المحول خالل السنة

)688()688(-----المستبعد خالل السنة
--------------------------------------------------------------------

561 990 560359 320159 122229 84968 535 788285 998 92225 998 47فى 31 ديسمبر 2012
--------------------------------------------------------------------

االستهالك المتراكم
815 189486 1883 324171 097472 10-فى 1 يناير 2012

983 197 5949 36940 36917 1707 300 0397 442632 200 1المحمل للسنة
)210()210(-----المستبعد خالل السنة

--------------------------------------------------------------------
588 684 5739 55743 38618 4947 772 1367 442642 200 1فى 31 ديسمبر 2012

-----------------------------------------------------------القيمة الدفترية
973 305 987350 763115 736210 35560 763 652277 356 48025 798 46فى 31 ديسمبر 2012

 =================================================================
988 063 02133 37921 87758322 375 12832 644-فى 31 ديسمبر 2011

 =================================================================
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إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

االعمال الرأسمالية تحت التنفيذ   8

20122011

ريال عمانيريال عماني

917 897 002195 134 270الرصيد االفتتاحى

اضافات خالل السنة:

166 042 05379 899 43تكاليف التشييد المتكبدة

459 923 3074 652 1تكلفة التأمين

141 642 77718 073 6نكلفة التمويل

033 287-قطع الغيار االساسية

899 221994 637رواتب وأجور

512 825 2683 687 3مصروفات أخرى منسوبة مباشرة 

_______________________

326 083 628303 613 127

تحويالت لـ :

-)922 998 47(أرض ومبانى

 )225 654()563 344 25(طرق وخطوط انابيب

)900 824 32()824 570 252(آالت ومعدات

-)768 123(معدات حاسب آلى

-)551 45(أصول غير ملموسة

_______________________________

002 134 270-في 31 ديسمبر 

=====================

تمثل  االعمال الرأسمالية تحت التنفيذ التكاليف المتكبدة لبناء المحطة. 

األصول غير الملموسة   9

-402 26الرصيد االفتتاحى

299 55135 45المحول من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

-832 2مشتريات خالل السنة

)897 8()230 37(اطفاء خالل السنة

________________________________

37 55526 402

======================

تمثل االصول غير الملموسة شراء برامج إي آر بي للحاسب اآللي.

إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

إحتياطي تحوط  10

20122011

ريال عمانيريال عمانيمقايضات سعر الفائدة: )1(

)530 019 9()935 318 9(شركة سيمبكورب لسوق المال المحدود 

)184 542 25()333 081 27(ستاندرد شارترد بنك

KFW-IPEX)8 048 549()7 579 794(

---------------------

)508 141 42()817 448 44(إحتياطي التحوط في نهاية السنة

981 056 8585 333 5أصل ضريبة مؤجلة ) ايضاح 16(

---------------------

)527 084 37()959 114 39(إحتياطي التحوط في نهاية السنة )بعد خصم الضريبة(

)878 555 12()527 084 37(ناقصا: احتياطى التحوط فى بداية السنة

---------------------

)649 528 24()432 030 2(الجزء  المتغير الفعلي للقيمة العادلة لتحوط التدفق النقدى للسنة 

======================

وفي 19 نوفمبر 2009، عقدت الشركة إتفاقية البنود المشتركة، لتسهيالت اإلئتمان تتضمن مجموعة من البنوك المحلية والعالمية 

مع ستاندردشتارد بنك وكيل التسهيالت التجارية للدوالر ، بنك مسقط          ش م ع ع كوكيل التسهيالت التجارية للريال وبنك الصين، 

فرع شان دونج كوكيل التسهيالت السينوسير. 

وفقا  المطبقة.  الهوامش  إلى  باإلضافة  األمريكي  للدوالر  الليبور  سعر  بموجب  فائدة  للشركة  األجل  الطويلة  التسهيالت  تحمل 

أبرمتها مع سيمبكورب  التي  الفائدة  إتفاقيات مقايضة سعر  ثابت من خالل  الشركة سعر فائدة  الشائعة، حدد  البنود  إلتفاقية 

سوق المال المحدود وبنك كي أف دبليو بيبكس جي ام بي اتش  واستاندرد شارترد بنك، بتاريخ 20 نوفمبر 2009 و 23 مارس 2010  و8 

أبريل 2010على التوالي، بنسبة 95.32% لتسهيل القرض بالدوالر األمريكي الخاص بها. الحد األقصى من التغطية بالتقريب كما في 31 

أغسطس 2012 هو، 455  مليون دوالر أمريكي  و118 مليون دوالر امريكي  على سعر الفائدة الثابت بنسبة 4.345% و 3.8% سنويا على 

التوالي .
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إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى  11

20122011
ريال عمانيريال عماني

480 189 6021 058 9الذمم التجارية المدينة
-922مستحقات من أطراف ذات عالقة ) إيضاح 18 (

730 667 7271 573 1مقدمات للبائعين
805 637 1811 303مدفوعات مقدما

299 29990 90مبالغ التامين المحجوزة
422 5662 7الذمم المدينة األخرى

----------------
11 034 2974 587 736

 ====================

المخزون  12

379 568669 993مخزون الوقود
049281 797قطع غيار ومستهلكات

----------------
1 790 617669 660

 ====================

النقد وما في حكم النقد  13

611 9251 1نقد بالصندوق
393 127 8814 858 38نقد لدى البنوك

----------------
38 860 8064 129 004

 ====================

حقوق الملكية  14

رأس المال  )أ( 

رأس مال الشركة المسجل )المصدر والمدفوع بالكامل( يشتمل على 500 ألف سهم قيمة السهم ريال عماني واحد. 

يحق لحاملي األسهم العادية الحصول على األرباح كما هو مذكور من وقت آلخر ولهم الحق في التصويت مرة واحدة للسهم 

الواحد في إجتماعات الشركة. وتتساوى جميع أسهم الشركة فيما يتعلق بأصول الشركة المتبقية. 

)ب(      احتياطي قانوني 

تتطلب المادة 106 من قانون الشركات التجارية لعام 1974 أن يتم تحويل 10 % من األرباح الصافية للشركة بعد خصم الضرائب إلى 

احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع في كل سنة حتى يساوى االحتياطي القانوني على األقل ثلث رأسمال الشركة.

)ج(      إحتياطي التغطية

يشتمل إحتياطي التغطية على الجزء الفعلي لصافي التغير المتراكم في القيمة العادلة ألدوات تغطية التدفق النقدي المتعلق 

بمعامالت التحوط التي لم تحدث بعد )االيضاح 10(.

إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى  15

  20122011

ريال عمانيريال عماني

100 448 99215 383 5ذمم دائنة إلى سيمبكورب 3

855 319282 661ذمم تجارية دائنة

263 853122 642مستحقات ألطراف ذات عالقة )إيضاح 18(

-649 783 14محتجزات واستقطاعات

526 815 0203 996 9الفوائد المستحقة

115 996 2372 991 1ذمم مصروفات مستحقة وذمم أخرى دائنة 

--------------------

33 459 07022 664 859

 ======================

المبالغ المحتجزة و المستقطعة تتكون بشكل رئيسي من اإلستقطاعات من مقاول توفير الطاقة عن األضرار المطالب بدفعها 

نقدا من قبل الشركة

ضريبة الدخل   16

تخضع الشركة لضريبة الدخل وفقا لقانون ضريبة الدخل بسلطنة عمان،  بمعدل 12% من الدخل الخاضع للضريبة بما يزيد على 000 

30 ريال عماني.

تم إدراج التزام الضريبة المؤجلة مباشرة في الحقوق الملكية والذي يتعلق بالتغييرات في القيم العادلة لمقايضات سعر الفائدة 

وإتفاقية سعر الصرف اآلجل )ايضاح 10(. 

أ( المثبت فى األرباح والخسائر

934 473195 400 2مصروف الضريبة المؤجلة عن السنة

 ====================

ب(التسوية

فيما يلي ادناه احتساب تسوية ضريبة الدخل طبقا لمعدل الضريبة المطبق على المصروفات الضريبية:

)033 666(222 303 3الربح )الخسارة( قبل الضريبة

 ====================

924 79)387 396(معدالت ضريبة الدخل  طبقا للمعدالت المذكورة أعاله

)858 275()771 455 1(خسائر لم يتم ادارج في مقابلها اصول ضريبية مؤجلة 

-)315 548(مصروفات غير مخصومة لغرض الضريبة

----------------

)934 195()473 400 2(مصروف ضريبة الدخل المؤجلة للسنة

 ====================
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إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

ضريبة الدخل )تابع(   16

ج(  أصل )التزام( ضريبى مؤجل

فى 31 ديسمبرالمثبت خالل السنةفى 1 يناير

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

المحمل على الربح أو الخسارة

)394 493 4()460 297 4()934 195(ممتلكات وآالت ومعدات

987 896 9871 896 1-خسائر ضريبية

------------------------

)195 934()2 400 473()2 596 407(

 ==============================

الضريبة المؤجلة المثبتة فى حقوق الملكية

858 333 8775 981276 056 5األدوات المالية المشتقة )إيضاح 10(

 ==============================

د(  موقف االقرار الضريبي للفترة السابقة

لم تستكمل االمانة العامة للضرائب بوزارة المالية الربوط الضريبية للشركة عن السنتين 2009 و 2011 . ويرى مجلس إدارة الشركة ان 

اي ضرائب إضافية ، ان وجدت عن السنوات المفتوحة ، لن يكون لها تأثير جوهري على الموقف المالي للشركة كما في تاريخ 31 

ديسمبر 2012.

إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

17    قرض من مساهمين                                                         

20122011
ريال عمانيريال عماني

193 957 19394 957 94قرض المساهمين
)401 374()800 124(ناقصا: التكاليف غير المطفأة للمعاملة

----------------------
 94 832 39394 582 792

========================

في 20 نوفمبر 2009 ابرم كل من الشركة ومساهموها والمقرضين ضمن إتفاقية البنود المشتركة،  إتفاقية مشروع الدعم وتتطلب 

االتفاقية  من المساهمين تقديم قروض ثانووية )“قرض المساهمين”( و بيان مبلغ السحب الفعلي كما هو موضح أدناه:

المبلغ 

المسحوب

20122011

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيالحدالعملة

سيمبكورب عمان االول لالستثمار 

القابضة المحدودة  

الدوالر األمريكي

98 605 60098 605 60037 982 87737 982 877
سيمبكورب عمان االول القابضة 

المحدودة اي بي او 
الدوالر األمريكي

49 302 80049 302 80018 991 43818 991 438
الريال العمانيشركة إنماء للمياه والطاقة ش م م 

33 235 01833 235 01833 235 01833 235 018
*BDCC860 747 8604 747 8604 747 8604 747 4الريال العماني

------------------

94 957 19394 957 193

==================

أبرمت شركة إنماء للمياه والطاقة ش م م في 26 ديسمبر 2011، اتفاقية بحيث يتم التنازل عن قرض مساهم حيث تبيع شركة إنماء 

للمياه والطاقة ش م م حصة من قرض لشركة BDCC بمبلغ 4747860 ريال عماني قدمته للشركة.

إعادة السداد

بناءًا على إتفاقية بيع الطاقة ، يتم إعادة سداد مجمل قرض المساهمين في أي وقت ولكن فقط من المبالغ الدائنة بحسابات 

التوزيع المتاحة لمثل هذه الغايات ووفقا لشروط إتفاقية البنود المشتركة. و إعادة السداد، إن وجدت ال يمكن أن تتم قبل تقديم 

العرض للبيع أو عند اإلدراج  في القائمة.  بناء على إتفاقية بيع الطاقة ينبغي على المساهمين و الشركة  تحويل قرض المساهمين 

إلى أسهم قبل تاريخ االكتتاب العام لغرض البيع أو اإلدراج باألسواق ، و في ديسمبر 2012 وافق مجلس إدارة الشركة على تحويل 

قرض المساهمين الى أسهم و أن يتم ذلك في موعج أقصاه 30 يونيو 2013

الفائدة

يحمل القرض المتحصل عليه من المساهمين في شركة BDCC, سيمبكورب عمان االول لالستثمار القابضة المحدودة ، سيمبكورب 

عمان االول القابضة المحدودة اي بي او,  فائدة بنسبة %5.1. 

يحمل القرض المتحصل عليه من المساهمين في شركة إنماء للمياه والطاقة ش م م فائدة بنسبة %8,35

الرسوم األخرى

وينبغي ان تدفع الشركة مقدم رسوم للمساهمين وذلك خالل 3 أيام عمل  من منح القرض.  
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إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

18      معامالت األطراف ذات العالقة

العمل  المقدرة على ممارسة نفوذ كبير عليها. وفي سياق  المساهمين  الشركة عالقات مع أطراف ذات عالقة لدى بعض  لدى 

اإلعتيادي  يقوم األطراف ذو العالقة ببيع السلع وتقديم  الخدمات للشركة. 

أسعار وشروط المعامالت مع االطراف ذات العالقة  و التي تتم  في سياق العمل اإلعتيادي، على بنود وشروط تمت الموافقة عليها. 

فيما يلي لدى الشركة المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:

20122011
ريال عمانيريال عماني

سيمبكورب للصناعات المحدودة
767 29178 360إستردادات للمصروفات

-448 92مكافآت المشروع
شركة سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة المحدودة

354 137 1-رسوم التعبئة و التجهيز
619 930719 814 2تكلفة التشغيل والصيانة

-057 123حوافز مدفوعة 
سيمبكورب عمان االول لالستثمار القابضة المحدودة  

031 964 4121 969 1تكلفة تمويل
سيمبكورب عمان االول القابضة المحدودة اي بي او

015 706982 984تكلفة تمويل
شركة إنماء للمياه والطاقة ش م م

620 215 3763 821 2تكلفة تمويل
الشركة العمانية لالستثمار ش م ع م

189 6123 11إستردادات للمصروفات
-928 53مكافآت المشروع

_____________________________
 9 231 7608 100 595

===================

فيما يلي طبيعة المعامالت الواردة أعاله:

مستحقات أرصدة ألطراف ذات عالقة في نهاية السنة )إيضاح 15( تتكون من :

263 650122 389شركة سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة المحدودة
-203 253صناعات سيمبكورب المحدودة

 __________ __________
 642 853122 263

===============

الرصيد الواجب لالطراف ذوي العالقة المتعلق بالفوائد المستحقة على قرض المساهميــن قد بلـغ ر.ع 850 386 4 و يستحق الدفع على 

النحو التالي: سيمبكورب عمان االول لالستثمار القابضة المحدودة  

ع ر   2  143  012 م  م  ش  والطاقة  للمياه  إنماء  شركة  و  ر.ع   747  946 او  بي  اي  المحدودة  القابضة  االول  عمان  سيمبكورب   ، ر.ع   1  495  892 

 )إيضاح 15 و17(.

-922شركة سيمبكورب االمارات للمياه والطاقة 
=============

منافع اإلدارة العليا:

هم أعضاء االدارة العليا الذين يملكون توجيه أنشطة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر  وإتخاذ القرارات الرئيسية  بما في ذلك أي 

عضو مجلس ادارة )اتفيذي أو غير تنفيذي( تم دفع 541 133 ر ع )404 99 ر ع – 2011( خالل السنة

إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

قرض ألجل  19

استحقاقغير متداول

300 547 480170 733 2012231-2026قرض تمويل المشروع ) دوالر أمريكى(

000 150 90035 186 201248-2026قرض تمويل المشروع ) ريال عمانى(

 -------------------

279 920 380205 697 300

)425 402 10()369 703 9(ناقصا:تكلفة التعامالت غير المطفأة

 ------------------------

270 217 011195 294 875

)427 748 1()124 575 11(ناقصا: الجزء المتداول من القرض األجل

 ------------------------

258 641 887193 546 448

 ============================

          

 ابرمت الشركة اتفاقية البنود المشتركة )“البنود المشتركة”( بتاريخ 19 نوفمبر 2009 للحصول على   تسهيالت إئتمانية مع مجموعة 

بنوك محلية ودولية و استاندرد شارترد بنك كوكيل تجاري للتسهيالت بالدوالر االمريكي وبنك مسقط ش م ع ع كوكيل تجاري 

للتسهيالت بالريال العماني وبنك الصين فرع شوندونج كوكيل تجاري للتسهيالت بالسينوسور ويطلق عليها مجتمعة “ المنظم 

الرئيسي المفوض” . 

المدفوعات مقدما

بلغ إجمالي المبالغ المسحوبة من التسهيالت المذكورة اعاله وقابلة للسداد بالكامل على عدد 29 قسط نصف سنوي تبدأ اعتبارا 

من 30 سبتمبر 2012 ، والقسط االخير يستحق بتاريخ 30 سبتمبر 2026.

الفوائد 

تبادل  اتفاقية  الشركة  ابرمت   . الهامش  زائدا  بالليبور  عائم  فائدة  بمعدل  االمريكي  بالدوالر  التسهيالت  على  الفوائد  تحتسب   )i(

اسعار الفائدة لوضع سقف إللتزاماته ضد التغيرات على اسعار الفوائد غير مصلحتها.

فيما يلي ادناه الهوامش المضافة الى الليبور:

نسبة الهامش%  البيان م

في السنة 

3.00% قبل تاريخ اإلكمال طبقا التفاقية البنود المشتركة 1

2.85%بعد ذلك حتى السنة السادسة من تاريخ اإلكمال2

3.20%بعد ذلك حتى السنة العاشرة من تاريخ اإلكمال3

3.55%بعد ذلك حتى السنة العاشرة من تاريخ اإلكمال4

3.95%بعد السنة العاشرة5

)ii( تحتسب الفوائد على تسهيالت السنيسور بمعدل فائدة عائم بالليبور زائدا الهامش وهو 3%  في السنة. وقد ابرمت الشركة 

اتفاقية تبادل اسعار الفائدة لوضع سقف إللتزاماته ضد التغيرات على اسعار الفوائد غير مصلحتها.

)iii( الفوائد على التسهيالت بالريال العماني تحتسب بمعدل 8% في السنة.
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إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(
األتعاب االخرى 

يطلب من الشركة سداد رسوم مقدمة الى المنظم الرئيسي المفوض . كما انها ستدفع رسوم ارتباط 
االمريكي  بالدوالر  المقدمة  التجارية  التسهيالت   من  المسحوب  غير  الرصيد  عن  السنة  في   %1.3 بمعدل 
والسنيسور وفوائد بمعدل 0.4% في السنة على االرصدة غير المسحوبة من التسهيالت بالريال العماني. كما 

في 31 ديسمبر 2012 لم يكن هناك قروض غير مسحوبة 

االوراق المالية

إن القروض ألجل مضمونة برهن على ممتلكات وآالت ومعدات واالصول المتداولة للشركة ، متضمنة رهن ارصدة الذمم التجارية 

المدينة الناتجة عن مبيعات الشركة.

التعهدات 

و  هامة  جديدة  اتفاقيات  وابرام   ، والدمج  بالتصفية   ، أخرى  أمور  ضمن   ، تتعلق  تعهدات  على  يحتوي  القروض  تسهيالت  تعبير  إن 

النشاط  وتغيير  الديون  خدمة  ومعدل  الراسمالية  االصول  وحيازة  والضمانات  القروض  ومنح  االصول  حذف  و  السلبية  التعهدات 

والقروض والضمانات واتفاقيات التحوط ..الخ التي تتطلب من الشركة االلتزام بها.

إلتزام استبعاد األصول   20

الذي شيدت عليه. وستقوم  االنتاجي واعادة االرض  بنهاية عمرها  المحطة  باستبعاد  تلتزم الشركة   ، االنتفاع  طبقا التفاقية حق 

عليها  اقيمت  التي  باالرض  المكونة  والمياه  التربة  ووإزالة  االصول  وترحيل  وحفظ  ونقل  بتفكيك  الخاصة  نفقتها  على  الشركة 

اللتزام  العادلة  القيمة  إحتساب  المحددة.ويتم  بالمناطق  االرض  نوعية  الى  االرض  سطح  واعادة  الحفريات  كافة  وملئ  المحطة 

استبعاد االصول باستخدام اسلوب القيمة الحالية المتوقعة. ويعكس هذا االسلوب اإلفتراضات مثل التكلفة والعمر االفتراضي 

في  الحركة  ادناه  يلي  فيما   . اإللتزام  سداد  إلفتراض  االخرى  االطراف  يستخدمه  الذي  الربح  وهامش  التضخم  ومعدل  للمحطة 

مخصص التزام استبعاد االصول:

20122011

ريال عمانيريال عماني

098 28432 260فى 1 يناير

186 973228 132مخصص مكون خالل السنة

-313 16تسوية الخصومات

 -----------------

284 570260 409فى 31  ديسمبر

 ====================

إدارة المخاطر المالية  21

تتعرض الشركة في إطار نشاطها االعتيادي للمخاطر التالية الناتجة عن استخدامها لألدوات المالية :

 مخاطر اإلئتمان 

 مخاطر السيولة

 مخاطر السوق

هذا اإليضاح يعرض معلومات عن تعرض الشركة إلى كل من هذه المخاطر أعاله، أهداف الشركة ، سياساتها وإجراءاتها إلدارة وقياس 

المخاطر وإدارة الشركة لرأس المال. واإلفصاحات الكمية األخرى مضمنة خالل هذه القوائم المالية. يتولى مجلس اإلدارة المسئولية 

المسئولية عن  الشركة  ادارة  الى  اإلدارة قد اسند  بالشركة. كما ان مجلس  المخاطر  العام إلدارة  التأسيس واإلشراف على اإلطار  عن 

تطوير ومراقبة سياسات الشركة إلدارة المخاطر واإللتزام بتطبيقها.

إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(
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)أ( مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار األسهم التي 

ستؤثر على دخل الشركة أو قيمة ما تملك من األدوات المالية.  والهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر 

السوق ضمن مؤشرات مقبولة ، بينما يتم تحقيق اكبر عائد على المخاطر.  

مخاطر أسعار الفائدة 

في تاريخ الميزانية العمومية، كان ملمح محفظة اإللتزامات المالية ذات الفوائد للشركة كما يلي:  

20122011سعر الفائدة 
 ر.ع ر.ع%

  األصول المالية
393 127 8814 858 38أرصدة البنك

======================اإللتزامات المالية
قرض المساهمين

)315 974 56()315 974 56(5.10%قروض بسعر ثابت بالدوالر األمريكي
)860 747 4()860 747 4(5.10%قروض بسعر ثابت بالريال العماني
)018 235 33()018 235 33(8.35%قروض بسعر ثابت بالريال العماني

قرض ألجل
)300 547 170()480 733 231(ليبور + 3%قروض بسعر متغير بالدوالر األمريكي

)000 150 35()900 186 48(8%قروض بسعر ثابت بالريال العماني
________________________________________________________

)374 877 573()300 654 493(

============================

الشركة ال تحتسب على أي إلتزامات مالية بالقيمة العادلة بسعر ثابت من خالل قائمة الدخل ، والشركة لم تقم بتعيين أدوات التغطية 

تحت نموذج المحاسبة لتحوط بالقيمة العادلة. وبالتالي، فإن التغيير في سعر الفائدة في تاريخ التقرير لن يؤثر على قائمة الدخل. 

تحليل حساسية التدفق النقدي  لألدوات بسعر متغير

التغيير بمقدار 100 نقاط أساسية على أسعار الفائدة في تاريخ التقرير سيؤدي إلى زيادة )نقص( حقوق الملكية وقائمة الدخل الموضحة 

أدناه. مع بقاء جميع المتغيرات األخرى، وعلى وجه الخصوص  أسعار العمالت األجنبية ثابتة. 

حقوق الملكية                         
زيادة 100 نقطة 

أساسية

نقص 100 نقطة 

أساسية

زيادة 100 نقطة 

أساسية

نقص 100 نقطة 

أساسية
2012201220112011

ر.عر.عر.عر.ع 
)312 297 19(312 297 19)561 643 17(561 643 17مقايضة سعر الفائدة

============================================

مخاطر العملة 

 غالبية المعامالت واألرصدة هي إما بالريال العماني أو بالدوالر األمريكي. وحيث ان الريال العماني مرتبط بالدوالر األمريكي، فلذا ال 

تعتبر االرصدة بالدوالر األمريكي معرضة لمخاطر العملة الى درجة كبيرة.

الشركة ليست معرضة لمخاطر كبيرة عن المعامالت بالعملة االجنبية كما في 31 ديسمبر 2012 
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مخاطر اإلئتمان   )ب(  

مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسائر المالية للشركة عندما يعجز العميل أو طرف باألدوات المالية في مقابلة التزاماته التعاقدية 

عند اإلستحقاق . وتنشأ أساسا من الذمم المدينة للعمالء واألرصدة النقدية مع البنوك.  

. وتدير  ، يتم استخراج فواتير المبيعات بالكامل الى الشركة العمانية لتوفير الطاقة و المياه  وفقا التفاقية شراء الطاقة والمياه 

الشركة تعرضها لمخاطر االئتمان المتعلقة بالشركة العمانية لتوفير الطاقة و المياه  بمراقبة تصنيفها االئتماني والحصول على 

تعزيزات إئتمانية. 

بنوك لها سمعة ومؤسسات  بالتعامل مع  البنكية فقط  اإليداعات  إلى  بالنسبة  اإلئتمانية  الشركة بوضع حد لمخاطرها  وتقوم 

مالية. 

وتمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى من التعرض لإلئتمان. وكان التعرض األقصى لمخاطر اإلئتمان في تاريخ التقرير 

كما يلي:

  20122011

ر.عر.ع 

  تحليل األصول المالية )بالقيمة الدفترية(

004 129 8064 860 38النقد وما في حكم النقد

480 189 6021 058 9ذمم تجارية مدينة

المستحق ألطراف ذوي

721 78792 98عالقة المبالغ المتجزة والذمم المدينة األخرى

--------------------

48 018 1955 411 205

====================

تحليل االعمار االنتاجية للذمم التجارية المدينة و الذمم المدينة االخرى الحالية كانت كالتالي:

201 282 3891 791 4مستحقات ليست متأخرة

-000 000 3مستحقات متأخرة من صفر حتى 3 أشهر

-000 366 1مستحقات متأخرة من 3 حتى 6 أشهر

--------------------

9 157 3891 282 201

====================

 )ج(   مخاطر السيولة

إدارة  اإلدارة في  المالية عند إستحقاقها. ويتمثل منهج  بالتزاماتها  الوفاء  الشركة من  السيولة هي مخاطر عدم تمكن  مخاطر 

العادية  الظروف  ظل  في  استحقاقها  عند  االلتزامات  لمقابلة  دائمًا  كافية  سيولة  وجود  من  اإلمكان،  قدر  التأكد  في  السيولة 

والضغوط غير العادية دون تحمل خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة الشركة. 

تحد الشركة من مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من أن التسهيالت البنكية و السلف من المساهمين متاحة   كلما دعت الحاجة 

الي ذلك. ويتم مراقبة متطلبات السيولة في كل شهر وتتأكد االدارة من تواجد اموال سائلة لمقابلة أي التزامات عند حدوثها .

إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

إدارة المخاطر المالية ) تابع (  21

)ج(    مخاطر السيولة )تابع(

فيما يلي االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات المالية، متضمنة سداد الفوائد باستثناء اثر اتفاقيات المقاصة:

التدفقات النقدية           

31 ديسمبر 2012

 

القيمة 
الدفترية 

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية 

أكثر من سنة أقل من سنة 

حتى5 سنوات 

أكثر من

5 سنوات 

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيالمشتقات

مقايضات سعر الفائدة 
)611 785 7()445 680 31()670 678 6()726 144 46(817 448 44المستخدمة للتحوط
اإللتزامات المالية غير 

المشتقة
--)323 810 97()323 810 97(393 832 94قرض المساهمين

)810 126 262()720 043 98()411 788 20()941 958 380(011 217 270قرض ألجل 
الذمم التجارية الدائنة 
--)070 459 33()070 459 33(070 459 33والذمم الدائنة األخرى

------------------------------------------------------
442 957 291)558 373 060()158 736 474()129 724 165()269 912 421(

===================================================================

31 ديسمبر 2011

 

القيمة 
الدفترية 

التدفقات 
النقدية 

التعاقدية 

أكثر من سنة أقل من سنة 
حتى

5 سنوات 

أكثر من

5 سنوات 

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيالمشتقات
مقايضات سعر الفائدة 

المستخدمة لتحوط
42 141 508)44 422 945()7 541 262()24 574 861()12 306 822(

اإللتزامات المالية غير 
المشتقة

-)563 461 100()632 806 5()195 268 106(792 582 94قرض المساهمين

)349 036 208()394 305 70()104 995 3()847 336 282(875 294 195قرض ألجل 
الذمم التجارية الدائنة 
--)859 664 22()859 664 22(859 664 22والذمم الدائنة األخرى

---------------------------------------------------------
354 684 034)455 692 846()40 007 857()195 341 818()220 343 171(

===================================================================

وليس من المتوقع حدوث التدفقات النقدية المستخدمة في تحليل اإلستحقاق في وقت مسبق بشكل كبير ، أو حدوث 
إختالف هام في المبلغ.
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هيراريكية القيمة العادلة

يحلل الجدول أدناه األدوات المالية بالقيمة العادلة، بإستخدام طريقة التقييم. وتم توضيح المستويات المختلفة كما يلي:

المستوى 1: تقاس القيم العادلة على االسعار المدرجة )غير معدلة(  بأسواق نشطة ألدوات مالية مماثلة.

المالحظة  ممكنة  وهي   1 بالمستوى  والمضمنة  المدرجة  االسعار  غير  المدخالت  بإستخدام  العادلة  القيم  تقاس   :2 المستوى 

لالداوات المالية ؛ مباشرة )كاألسعار( أو غير مباشرة )مشتقة من االسعار(.

المستوى 3: تقاس القيم العادلة بإستخدام المدخالت ال تستند على بيانات السوق القابلة للمالحظة )مدخالت ال يمكن مالحظتها(.

 20122011

المستوى الثانيالمستوى الثاني 

  بالريال العماني

508 141 81742 448 44األلتزامات المالية المشتقة

======================

المشتقات المضمنة

تشتمل هذه اإلتفاقيات على المشتقات المضمنة كما يلي:

  تحتوي إتفاقية شراء الطاقة والماء بين الشركة والشركة العمانية لتوفير الطاقة والماء على المشتقات المضمنة في صياغة 

التسعير التي تحتسب معدل نسبة اإلستثمار و خصم التشغيل الثابت لمعدل أتعاب الصيانة لكل من تسهيل الطاقة وتسهيل 

تحلية المياه. سيتم تعديل النسب المئوية للتشغيل الثابت ومعدل أتعاب الصيانة لكل من تسهيل الطاقة وتسهيل تحلية المياه 

لتعكس التغييرات بمؤشر اسعار المستهلك األمريكي وبمؤشر اسعار المستهلك العماني. 

تحتوي إتفاقية التشغيل والصيانة بين الشركة و شركة سيمكورب للتشغيل والصيانة  على مشتقات مضمنة في صياغة التسعير 

التي تحتسب معدل الصيانة والتشغيل الثابت ومعدل خصم المحطة. ويتم تعديل خصم نسبة التشغيل والصيانة لكل محطة 

لتعكس التغييرات بمعدل التضخم الثابت .

كمشتق  احتسابها  ويتم  والمياه  الطاقة  شراء  اتفاقية  لها  المصاحب  العقد  عن  يتجزأ  ال  جزءًا  هي  المضمنة  المشتقات  وهذه 

للمشتقات  المصاحبة  والمخاطر  االقتصادية  المميزات  ان  اإلدارة  ترى  حيث   ،  39 رقم  الدولي  المحاسبة  لمعيار  تخضع  منفصل 

المضمنة تتعلق بالعقد المصاحب. 

إدارة رأس المال 

تهدف الشركة إلى الحفاظ على أساس قوي لرأس المال الكتساب ثقة المقرضين والمستثمرين والسوق ودعم التطور المستقبلي 

للشركة، بينما في نفس الوقت يتم الحفاظ على سياسة مناسبة للتوزيعات لتكافئ المساهمين.

 

إيضاحات  )تشكل جزءا من هذه القوائم المالية(

اإللتزامات العرضية   22

الضمانات

20122011

ر. عر. ع   

   

800 040 80019 540 1ضمانات األداء

======================

خالل السنة أصدرت الشركة ضمانات بنكية من خالل بنك مسقط بمبلغ 000 000 4 دوالر أمريكي صادرة إلى شركة ظفار للطاقة ش م 

ع ع وذلك بموجب اتفاقية الربط الكهربائي . 

األضرار المسيلة

حققت الشركة بدء التشغيل التجاري )»بدء التشغيل التجاري«( االول بالنسبة الى )المرحلة االولى من توليد الطاقة( بتاريخ 16 يوليو 

2011 مقابل التاريخ المحدد اساسا باتفاقية شراء الطاقة والمياه وهو 6 يوليو 2011 )»اتفاقية شراء الطاقة والمياه«( مع ضمان لسعة 61 

ميقاواط / ساعة من الطاقة المتعاقد عليها.

حدث تأخير ايضا بتاريخ بدء التشغيل التجاري الثاني عن الموعد االساسي المحدد وهو 6 أكتوبر2011 نتيجة خطأ بتوريد وتركيب معدة 

اإليقاف من قبل مشغل المحطة والذي تم شراؤه من قبل المحطة الفرعية باإلضافة الى إعصار كييال الذي كان بالفترة من 1 الى 5 

نوفمبر2011 والذي اثر على اعمال اإلنشاء. كانت تواريخ ضمان سعة الطاقة  والمياه المتعاقد عليها للمرحلة الثانية هي 173 ميقاوات 

/ ساعة و 2841.25 متر مكعب / ساعة من المياه على التوالي.

بعد تاريخ التقرير ، حققت الشركة بدء انتاج للطاقة المتعقد عليها  وفقا للمرحلة الثانية في 2 يناير 2012  و  انتاج المياه المتعاقد 

عليها للمرحلة الثانية في 12 مارس 2012.

تم تحقيق التشغيل النهائي في 25 مايو 2012 وذلك بدال من التاريخ االصلي المقرر وهو 4 ابريل 2012 و يعود التاخير ضعف الطلب على 

الطاقة من المحطة وقد بدأت المحطة كامل نشاطها التجاري بعد ذلك

وقد طالبت الشركة بتعويضات عن اضرار التاخير من سيكوربiii ,  و مقاول توفير الطاقة لالضرار عاليه

وخسائر  النقدي  بالدفع  تعوض  التى  األضرار  من  التعاقد  متطلبات  عن  تعويض  على  للحصول  بمناقشات  حاليا  الشركة  وتقوم 

األيرادات بصفة رئيسية كما يلي أدناه من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه:

)“ االعفاء من مخاطر المشتري”( والذي يسمح للشركة ألحتساب تاريخ البدء الفعلي للمرحلة الثانية من الطاقة بتاريخ سابق    

العمانية  الشركة  قبل  من  عليها  اإلعتراض  تم  قد  باإلعفاء  المطالبة  ان  غير  اإليقاف.  معدة  وتركيب  توريد  في  للخطأ  نتيجة 

لتوفير الطاقة والمياه . ونحن االن بصدد التباحث مع الشركة العمانية لتوفير الطاقة والمياه وذلك لتأسيس صالحية اإلعفاء.

المطالبة وفقا للفقرة 1/28 من إتفاقية توفير الطاقة والمياه من ان األحوال الجوية السيئة التي نتجت )عن تعرض الساحل    

العماني إلعصار كييال(  تمثل حدوث ظروف قاهرة  نحن نسعى الى طلب اإلعفاء بناءا عليها بإتفاقية توفير الطاقة والمياه .

)“ االعفاء من مخاطر المشتري”(يسمح للشركة أحتساب تاريخ البدء التجاري الفعلي بتاريخ سابق   

قامت شركة سيمكورب iii بمطالبة الشركة بتعويض عن المصاريف المتكبدة المعقولة عن عدة أمور نتيجة الى تاخير المالك   

عاتق  على  يقع  و  تاخير  في  بالفعل  سببت  المذكورة  األمور  بأن  ادلة  بتقديم  الشركة  وطالبت  البداية  في  رفض  تم  لقد  و 

سيمكورب iii   االن مسؤولية اثبات ذلك.

تعاقدت الشركة مع استشاريي محاماه خارجي للحصول على نصح وحماية لمصالحها المتعلقة بنزاعات والمطالبة وفقا   

إلتفاقية توفير الطاقة والمياه واتفاقية شراء الطاقة. وهذه المطالبات والنزاعات يتوقع ان يتم البت فيها في عام 2014. وترى 

اإلدارة واللجنة الخارجية لالستشارات القانونية ان التسوية النهائية للنزاع سينتج عنها موقف محايد بالنسبة للشركة. 
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 . iii كما ان الشركة قد تسلمت ضمانا بنكيا بمبلغ 70 مليون ريال عماني كوثيقة ضمان حسن تنفيذ من سيمكورب

23  اإلرتباطات الرأسمالية

وفي 31 ديسمبر 2012 ان اإلرتباطات التي تتعلق بالعقود كما يلي:

   

20122011

ريال عمانىريال عمانى

632 174 49-اإلرتباطات التي تتعلق بالعقود

356 182 11-مبالغ أعتمدها المدراء ولكن لم يتم التعاقد عليها

---------------------

-60 356 988

======================

     ارتباطات اإليجار التمويلي:

في 31 ديسمبر الحد األدنى إلرتباطات التأجير المستقبلية بموجب إتفاقية حق اإلنتفاع كما يلي: 

000 0001 1خالل سنة

000 0004 4بين سنتين وخمس سنوات

000 00018 17بعد خمس سنوات

======================

24  أرقام المقارنة 

تمت إعادة تصنيف بعض ارقام  المقارنة لتتسق مع العرض المتبع بهذه القوائم المالية. 

المال  راس  عن  لالفصاح  المالي  المركز  قائمة  في  اضافي  بشكل  عرضهم  تم  قد  التحوط  احتياطي  قبل  المساهمين  اموال   

المدفوع من قبل المساهمين و االحتياطي القانوني و الخسائر المتراكمة. 

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

القوائم المالية

30 يونيو 2013

المقر الرئيسي لألعمال : المكتب المسجل :     
صاللة ص.ب 299      

رمز بريدي 134       
جوهرة الشاطئ       

سلطنة عمان
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تقرير فحص المراجعين المستقلين للمعلومات المالية المرحلية
إلى المساهمين في شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه  ش.م.ع.م 

المقدمة 

  لقد قمنا بفحص قائمة المركز المالي الموجزة  لشركة سيمبكورب صاللة للطاقة و المياه   ش م  ع م  )“الشركة “( كما في 30 يونيو 

2013 والقوائم الموجزة ذات الصلة للدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة الستة اشهر المنتهية في 

الشركة مسئولة عن  إدارة  إن   .  )“ الموجزة  المرحلية  المالية  )“المعلومات  المرحلية  المالية  المعلومات  التاريخ وااليضاحات لهذه  ذلك 

اإلعداد والعرض لهذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة وفقا للمعايير الدولي المحاسبي رقم 34 حول التقارير المالية المرحلية، 

بناءا على الفحص الذي  المالية المرحلية الموجزة  نتائج حول هذه المعلومات  إليه  من  وتتمثل مسؤوليتنا في أن نعبر عن ما ننتهي 

نجريه.

نطاق الفحص

المراجع  جانب  من  المؤدى  المرحلية  المالية  المعلومات  »فحص   :2410 رقم  الفحص  لمهام  الدولي  للمعيار  وفقًا  فحصنا  أجرينا  لقد 

المستقل للكيان .

يشتمل فحص المعلومات المالية المرحلية على إجراء استفسارات، بصفة أولية من موظفي الشركة المسئولين عن المواضيع المالية 

والمحاسبية، وتطبيق التحليل و إجراءات الفحص األخرى. إن الفحص يقل بشكل كبير في نطاقه عن المراجعة التي يتم إجراؤها وفقًا 

لمعايير المراجعة الدولية ونتيجة لذلك فهوال يمكننا من الحصول على تأكيد على أننا سوف نكون علي دراية بجميع المواضيع الهامة 

التي قد يتم تحديدها في حالة إجراء مراجعة. وبناء على ما تقدم فإننا ال نعبر عن رأي مراجعة

النتائج

وبناءًا على فحصنا، فلم يسترع انتباهنا ما يدعونا لإلعتقاد بأن البيانات المالية المرحلية الموجزة المنفصلة  كما في 30 يونيو 2013 لم يتم 

اعدادها ،من جميع النواحي الجوهرية، وفقًا للمعايير الدولي للمحاسبة رقم :34 للتقارير المالية المرحلية. 
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القائمة   المرحلية الموجزة للربح  والخسارة والدخل الشامل  اآلخر      
للست أشهر المنتهية في 30 يونيو

 

غير مدققة

20132012

ريال عمانيريال عمانيإيضاح

33129224918268167ايرادات

)8763715()13934566(4تكلفة المبيعات
___________________________

173576839504452مجمل الربح

)289049()435759(5مصروفات إدارية وعمومية

-66184592د خل آخر

___________________________

231065169215403الربح قبل الفوائد والضريبة 

9229ايرادات التمويل

)6679335()13634532(7تكاليف التمويل

___________________________

94812132536068الربح قبل الضريبة

)1842961()2494507(14مصروفات ضريبة الدخل

___________________________

6986706693107 الربح بعد الضريبة للسنة

  

الدخل الشامل األخر )الخسارة (، صافي ضريبة الدخل:

الجزء الفعال 

)2996401(14031134 12 جمن التغير في القيمة العادلة لتحوط, التدفق النقدي 

------------------------

)2303294(21017840مجموع الدخل الشامل األخر )الخسارة ( عن السنة

==========================العائد للسهم الواحد على أساس سنوي:

الربح االساسي والمخفف للسنة والمنسوب الى

13.971.38مالكي االسهم

======================

اإليضاحات الواردة على الصفحات 220 إلى 228 تشكل جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

تقرير مراجعي الحسابات وارد على صفحة 215

القائمة  المرحلية الموجزة للمركز المالي 
كما فى 30 يونيو 

31ديسمبر 302012يونيو 2013
ريال عمانيريال عمانيإيضاح

األصول غير المتداولة
973 305 8344652447350ممتلكات وآالت ومعدات

555 1967037أصول غير ملموسة
858 333 34205225أصل ضريبة مؤجلة

------------------------
386 677 348092639355مجموع األصول غير المتداولة                                                            

------------------------
األصول المتداولة                                                                 

والمدفوعات  األخرى  المدينة  والذمم  المدينة  التجارية  الذمم 

مقدما
91833504511 034 297

617 790 1021370301المخزون
806 860 113732656538النقد وما في حكم النقد

------------------------
720 685 5779864051مجموع األصول المتداولة                                                                 

------------------------
106 363 405891279407مجموع األصول                                                                           

========================
حقوق الملكية 

000 000500 12500 ) أ (رأس المال                                                                        

)478 75(6834836األرباح المحتجزة/ )الخسائر المتراكمة(

275 1216666790 ) ب (احتياطى قانونى
------------------------

797 7501503514أموال المساهمين

)959 114 39()25083825(12 )ج (إحتياطي تغطية
------------------------

)162 600 38()17582322(مجموع حقوق الملكية                                                                 
------------------------

االلتزامات غير المتداولة                                                            
887 641 17253843468258قرض األجل

570 423495409إلتزام تقاعد األصل
407 596 1450909142إلتزام ضريبة مؤجلة                                                         

817 448 2850434744أدوات مشتقة
------------------------

681 096 287862224306مجموع االلتزامات غير المتداولة                                                  
------------------------

   االلتزامات المتداولة                                                         
393 832 159495719594قرض المساهمين                                                                                                                 

124 575 171188567611الجزء المتداول لقرض طويل األجل
070 459 2876850633ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخري                                                          

------------------------
587 866 135611377139مجموع االلتزامات المتداولة

------------------------
268 963 423473601445مجموع االلتزامات

------------------------
106 363 405891279407مجموع حقوق الملكية وااللتزامات                                               

=======================
اعتمد مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية وصرح بإصدارها بتاريخ   ------ 2013 ووقعها بالنيابة عنهم كل من: 

نائب رئيس مجلس اإلدارة                       عضو مجلس اإلدارة 

اإليضاحات الواردة على الصفحات 220 إلى 228 تشكل جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

تقرير مراجعي الحسابات وارد على صفحة 215
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القائمة  المرحلية الموجزة للتدفق النقدي       
لفترة الست اشهر  المنتهية في 30يونيو 

غير مدققة
20132012إيضاح

ريال عمانيريال عماني
التدفق النقدي من أنشطة التشغيل:

94812132536068الربح قبل الضريبة للفترة 
تسويات ل :

57618053021805استهالك واطفاء
718697335501اطفاء تكلفة تمويل مؤجلة

-)6174592(شطب فوائد مستحقة
129158356343834تكاليف تمويل

139252731مخصص التزام تقاعد االصل

التغيرات فى رأس المال العامل:
)926224()346413(الزيادة فى المخزون

الزيادة في الذمم التجارية المدينة و المدفوعات 
)8689646()7300748(مقدما والذمم المدينة األخرى 

10545656450384الزيادة في الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى
-----------------------

161242879074453 النقد الناتج من أنشطة التشغيل:
)6343834()10221492(تكاليف تمويل مدفوعة

-----------------------
59027952730619صافي التدفق النقدي الناتج من  أنشطة التشغيل

------------------------
التدفق النقدي من أنشطة االستثمار:

)49533989()2351154(شراء ممتلكات و االت ومعدات
)45553()4119(شراء أصول غير ملموسة

------------------------
)49579542()2355273(صافي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمار

----------------------------
التدفق النقدي من أنشطة التمويل:

54370200-حصيلة القرض األجل
-)5081763(سداد القرض اآلجل

-----------------------
54370200)5081763(صافي التدفق النقدي الناتج من )المستخدم في( أنشطة التمويل

------------------------
7521277)1534241(صافى التغير في النقد وما فى حكم النقد

388608064129004النقد وما فى حكم النقد فى بداية الفترة 
------------------------

3732656511650281النقد وما فى حكم النقد فى نهاية الفترة 
==========================

اإليضاحات الواردة على الصفحات 220 إلى 228 تشكل جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

تقرير مراجعى الحسابات وارد على صفحة 215

القائمة  المرحلية الموجزة  للتغيرات فى حقوق الملكية                             
لفترة الست اشهر  المنتهية في 30يونيو 

 

رأس المال
 إحتياطي 

التحوط 

احتياطى 
قانونى

الخسائر 
المتراكمة /

االرباح 
المحتجزة

المجموع

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني غير مدققة

)37472479()887952(-)37084527(000 1500 يناير 2012

مجموع الخسارة الشاملة 

للفترة

693107693107---الربح للفترة

التغيرات في القيمة العادلة 

لتغطية
التدفق النقدي، الصافي بعد 

ضريبة
)2996401(--)2996401(-خصم ضريبة الدخل

 ------------------------------------------------
مجموع الدخل الشامل 

للفترة
-)2996401(-693107)2303294(

-----------------------------------------------
)39775773()194845(-)928 080 40(000 30500 يونيو 2012

====================================================

)38600162()75478(90275)959 114 39(000 1500 يناير 2013

مجموع الدخل الشامل للفترة

69867066986706---الربح للفترة

)76392(76392--تحويل لإلحتياطى القانونى

العادلة  القيمة  في  التغيرات 

لتغطية

بعد  الصافي  النقدي،  التدفق 

ضريبة

14031134--14031134-خصم ضريبة الدخل

 ------------------------------------------------

مجموع الدخل الشامل للفترة 

للسنة
-)14031134(763926910314

)21 017 840(

-----------------------------------------------------

)17582322(1666676834836)25083825(000 30500 يونيو 2013

=======================================================

اإليضاحات الواردة على الصفحات 220 إلى 228 تشكل جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة.

تقرير مراجعى الحسابات وارد على صفحة 210
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إيضاحات للقوائم المالية المرحلية الموجزة
)تشكل جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة(

الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية   1

 2009 سبتمبر   29 بتاريخ  مقفلة  عمانية  مساهمة  كشركة  مسجلة   ) الشركة   ( ش.م.ع.م  والمياه  للطاقة  صاللة  سيمبكورب  شركة 

بسلطنة عمان.

وقد دخلت الشركة في إتفاقية المساهمين )»إتفاقية المساهمين«( بتاريخ 17 نوفمبر 2009 بين األطراف )»المساهمين«( كالتالي: 

القابضة %

40%شركة عمان سيمبكورب األول لإلستثمار القابضة المحدودة

20%شركة عمان سيمبكورب آي بي او القابضة المحدودة

40%شركة إنماء للطاقة والمياه ش م م 

========
%100

========

الكهرباء  وتوليد  البحر  مياه  تحلية  محطة  وتشغيل  وتملك  لبناء  مناقصة  الشركة  إلى  )»الحكومة«(  عمان  سلطنة  حكومة  اسندت 
والتسهيالت المتعلقة بها  في منطقة صاللة )»المحطة«(. ولقد بدأت الشركة التشغيل التجاري في 25 مايو لسنة 2012.

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة   2

أساس اإلعداد

 )أ(  فقرة االلتزام 

تم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 ،التقارير الماية المرحلية. بعض اإليضاحات 

منذ  الشركة  وأداء  المالي  المركز  في  التغيرات  فهم  على  تأثيرا  تحمل  التي  والمعامالت  األحداث  لشرح  تضمينها  تم  التفسيرية 

تاريخ القوائم المالية األخيرة الختامية كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، و لكن هذه القوائم المالية ال تتضمن جميع 

المعلومات المطلوبة التي يتم اإلفصاح عنها في حالة القوائم المالية الكاملة لنهاية السنة و المعدة وفقا لمعايير التقارير المالية 

الدولية. 

أساس القياس    )ب(  

تم إعداد هذه القوائم المالية بموجب التكلفة التاريخّية فيما عدا ما تم ذكره بالسياسات المحاسبية أدناه.

استخدام التقديرات واألحكام. )ج(  

يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية أن تقوم اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وأفتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية 

القيام  التقديرات. عند  الفعلية عن هذه  النتائج  التقرير. قد تختلف  الصادر عنها  ومبالغ األصول واإللتزامات والدخل والمصروفات 

بإعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة ، فيما عدا ما تم إدراجه أدناه، فإن أحكاما رئيسية و التي تم وضعها من قبل اإلدارة 

في صدد القيام بتطبيق سياسات الشركة المحاسبية و ووضع المصادر الرئيسية لتقدير عوامل عدم التأكد، كانت مطابقة لتلك 

التي تم إستخدامها في القوائم المالية كما في و للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

التغير في التقديرات المحاسبية

األعمار اإلنتاجية لآلالت و المعدات و الممتلكات

، قامت الشركة بمراجعة األعمار اإلنتاجية لآلالت  تفاصيل الممتلكات و اآلالت و المعدات كما هو موضح بموجب اإليضاح رقم 8 

العمر  و  اإلنتاجي  للعمر  الحالي  التصميم  و   ، لآلالت  الصيانة  ونظام  المحتمل،  التشغيل  نظام  الحسبان  في  ووضعت  و  وأجرت 

اإلفتراضي لآلالت والذي أدى إلى التغيير في األعمار اإلنتاجية المتوقعة لبنود اآلالت و الماكينات. و إن اآلالت و الماكينات و المباني 

و خطوط األنابيب المتعلقة بمحطة الطاقة و التي توقعت اإلدارة في السابق أن تظل في الخدمة حتى 30 سنة، اصبح اآلن العمر 

اإلنتاجي المتوقع لها هو 35 عاما ، وعن الطرق والتي قامت اإلدارة في السابق بتحديد عمر إنتاجي لها يبلغ 10 أعواما ، فأصبح اليوم 

العمر اإلنتاجي المتوقع هو20 عاما، و نتيجة لما تقدم ، أصبح األعمار اإلنتاجية لهذه األصول مرتفع عن ما كان في السابق ، وآثر هذه 

إيضاحات للقوائم المالية المرحلية الموجزة
)تشكل جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة(

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(    2

و  الحالية  السنوات  ضمن   ، الشامل  الدخل  قائمة  في  تضمينها  قد  المتوقعة  و  الفعلية  اإلستهالك  مصروفات  على  التغيرات 

المستقبلية ، على التوالي ، و ذلك على النحو التالي:

 2013

ريال عماني

2014

ريال عماني

2015

ريال عماني

2016

ريال عماني

2017

ريال عماني

مابعد

ريال عماني

)7356114( 1546648154664815508861546648 1165283)زيادة(/نقص

  

 الياسات المحاسبية الهامة: تتسق السياسات المحاسبية مع المستخدمة في 31 ديسمبر 2012.

االيرادات  3

غير مدققة

20132012

ريال عمانيريال عماني

183595589780866السعة الثابتة المحملة - للكهرباء

77403644782279السعة الثابتة المحملة - للمياه

482266291422رسوم الطاقة 

-197085رسوم نقل المياه 

45129763413600رسوم الوقود 
--------------------

3129224918268167
 ========================

تكلفة المبيعات  4

20132012

ريال عمانيريال عماني

45403543416058تكلفة الوقود

19530961322015تكلفة التشغيل والصيانة

1160927863924تكلفة عقود خدمات الصيانة

57070983000156استهالك

35672074340تكاليف التأمين

12285078216حوافز مدفوعة

-44140تكاليف استيراد الكهرباء

-13925 مخصص التزام تقاعد االصول

-28927تراخيص وتصاريح

65299006مصروفات أخرى 

----------------------

139345668763715

 =========================
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إيضاحات للقوائم المالية المرحلية الموجزة
)تشكل جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة( 

المصروفات اإلدارية والعمومية  5

غير مدققة

20132012

ريال عمانيريال عماني

9196927160تكاليف الموظفين

73124128000أتعاب مهنية و قانونية

5470720653استهالك واطفاء

215959113236مصروفات أخرى
------------------

435759289049
 ====================

ايرادات أخرى  6

اإليرادات األخرى تمثل بشكل عام إعادة إثبات فوائد المساهين المستحقة من 29 مارس2012  إلى 30 يونيو 2013 )إيضاح 15(

تكاليف التمويل  7

29779301542006مصروفات فوائد على قرض حقوق الملكية التجسيري

58753282801458مصروفات فوائد على تمويل للمشروع

40597051980456مصروفات فوائد على مبادالت اسعار الفائدة

718697335501تكاليف تمويل مؤجلة

287219914عموالت ومصروفات بنكية
--------------------

136345326679335
 =========================

ممتلكات وآالت ومعدات  8

أرض 
ومبانى

طرق 
وخطوط 

أنابيب

آالت 
وماكينات

معدات 
سياراتمكاتب

معدات
المجموع حاسب آلى

ر.عر.عر.عر.عر.عر.عر.ع
التكلفة

561 990 560359 320159 122229 84968 535 788285 998 92225 998 47فى 1 يناير 2013
211086275-1218361982-10000اضافات خالل الفترة

--------------------------------------------------------------------
320161670360076836 788285548032130104229 998 4800892225فى 30 يونيو 2013 

--------------------------------------------------------------------
االستهالك المتراكم

588 684 5739 55743 38618 4947 772 1367 442642 200 1فى 1 يناير 2013
75482544229144915231229611679271875739801المحمل للفترة

--------------------------------------------------------------------
195526710844271226401719682302367076015424389فى 30 يونيو 2013 
---------------------------------------------------------------------القيمة الدفترية
460536552491436127328401511042219908490910344652447فى 30 يونيو 2013 

 ==================================================================
973 305 987350 763115 736210 35560 763 652277 356 48025 798 46فى 31 ديسمبر 2012

 ==================================================================

إيضاحات للقوائم المالية المرحلية الموجزة
)تشكل جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة( 

الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى  9

31ديسمبر 302012يونيو 2013

ريال عمانيريال عماني

602 058 161403199الذمم التجارية المدينة

922922مستحقات من أطراف ذات عالقة ) إيضاح 16 (

727 573 18058301مقدمات للبائعين

181 27286303مدفوعات مقدما

299 9029990مبالغ التامين المحجوزة

566 2703897الذمم المدينة األخرى

----------------

1833504511 034 297

 =====================

المخزون  10

31ديسمبر 302012يونيو 2013

ريال عمانيريال عماني

568 931900993مخزون الوقود

049 1205130797قطع غيار ومستهلكات

-----------------

21370301 790 617

==================

النقد وما في حكم النقد  11

31ديسمبر 302012يونيو 2013

ريال عمانيريال عماني

925 15761نقد بالصندوق

881 858 3732498938نقد لدى البنوك

-----------------

3732656538 860 806

 =======================

النقد وما في حكم النقد يتضمن إحتياطي خدمة الدين والبالغ قيمته 16380052 ر.ع. ومن هذا المبلغ قامت الشركة بإيداع مبلغ 

15702010 ر.ع. في وديعة ثابتة محملة بمتوسط فائدة قدرها 0.48%  سوف تستحق في سبتمبر2013.
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إيضاحات للقوائم المالية المرحلية الموجزة
)تشكل جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة( 

حقوق الملكية  12

رأس المال  )أ( 

.رأس مال الشركة  ريال عماني  100 مليون  ريال عماني إلى مبلغ  البالغ 2 مليون  ، زادت الشركة من رأس مالها المصرح  الفترة  خالل 

المسجل )المصدر والمدفوع بالكامل( يشتمل على 500 ألف سهم قيمة السهم  ريال عماني واحد. 

في 3 يوليو 2013 ، إعتمدت وزارة التجارة و الصناعة الزيادة لرأس مال الشركة المسجل )المصدر والمدفوع بالكامل( من 500 ر. ع )500 

الف سهم قيمة السهم  ريال عماني واحد( إلى 

95457195 ر.ع، )95457195 سهم بقيمة ريال عماني للسهم الواحد(، و قد تمت الزيادة للرأس المال المسجل  من خالل تحويل قرض 

المساهمين بمبلغ 95457195 ريال عماني )إيضاح 15( . 

راس المتال  
قبل تحويل 

قرض 
المساهمين

قرض 

المساهمين الذي 

تم تحويله الى 

راسمال

راس المال بعد 

تحويل قرض 

المساهمين

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

2000003798287838182878سيمبكورب عمان االول لالستثمار القابضة المحدودة  

1000001899143919091439سيمبكورب عمان االول القابضة المحدودة اي بي او 

1750003323501833410018شركة إنماء للمياه والطاقة ش م م 

*BDCC2500047478604772860

----------------------------

5000009495719595457195

 ===============================

يحق لحاملي األسهم العادية الحصول على األرباح كما هو مذكور من وقت آلخر ولهم الحق في التصويت مرة واحدة للسهم 

الواحد في إجتماعات الشركة. وتتساوى جميع أسهم الشركة فيما يتعلق بأصول الشركة المتبقية.

)ب(      احتياطي قانوني 

تتطلب المادة 106 من قانون الشركات التجارية لعام 1974 أن يتم تحويل 10 % من األرباح الصافية للشركة بعد خصم الضرائب إلى 

احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع في كل سنة حتى يساوى االحتياطي القانوني على األقل ثلث رأسمال الشركة.

)ج(  إحتياطي التغطية

يشتمل إحتياطي التغطية على الجزء الفعلي لصافي التغير المتراكم في القيمة العادلة ألدوات تغطية التدفق النقدي المتعلق 

بمعامالت التحوط التي لم تحدث بعد.

إيضاحات للقوائم المالية المرحلية الموجزة
)تشكل جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة( 

13    الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى

31ديسمبر 302012يونيو 2013  

ريال عمانيريال عماني

992 383 34470025ذمم دائنة إلى مقاول توفير الطاقة

319 1226911661ذمم تجارية دائنة

853 756269642مستحقات ألطراف ذات عالقة )إيضاح 16(

649 783 1478364914محتجزات واستقطاعات

020 996 65157719الفوائد المستحقة

237 991 20389041ذمم مصروفات مستحقة وذمم أخرى دائنة 

------------------

2876850633 459 070

 =======================

المبالغ المحتجزة و المستقطعة تتكون بشكل رئيسي من اإلستقطاعات من مقاول توفير الطاقة عن األضرار المطالب بدفعها 

نقدا من قبل الشركة

ضريبة الدخل   14

السنوية  الدخل  ضريبة  لمعدل  المرجح  للمتوسط  اإلدارة  قبل  من  موضوعة  تقديرات  أفضل  على  بناء  الدخل  ضريبة  إدراج  تم 

المتوقعة عن السنة المالية الكاملة و المطبقة على الدخل الضريبي قبل الضريبة للفترة المرحلية معدل الضريبة الفعلي لفترة 

الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2013 كانت 26.31% ) لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012 : 72,67%( التغير في معدل الضريبة 

الفعلي كان سببه إنخفاض في الخسائر الضريبية المنتهية.

قرض من مساهمين     15

قرض  تحويل  المساهمين  من  االتفاقية   وتتطلب  البيع،  و  الشراء  إتفاقية  ومساهميها  الشركة  من  كل  ابرمت   2013 يوليو   3 في 

رأس مال  إلى  المحولة  المساهمين  بيان قروض  و  المال،        اإلدراج بسوق  أو  للبيع  العام  اإلكتتاب  إلى أسهم قبيل  المساهمين 

موضح أدناه:

قرض المساهمين الذي تم 

تحويله الى راسمال

ريال عماني

37982878سيمبكورب عمان االول لالستثمار القابضة المحدودة  

18991439سيمبكورب عمان االول القابضة المحدودة اي بي او 

33235018شركة إنماء للمياه والطاقة ش م م 

*BDCC4747860

----------

94957195

===========
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إيضاحات للقوائم المالية المرحلية الموجزة
)تشكل جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة( 

إعادة إثبات للفوائد المستحقة على قرض المساهمين 

 30 إلى  الفترة من 29 مارس 2012  المساهمين في  المستحقة على قرض  الفوائد  بالتنازل عن حقهم في  قام مساهمي الشركة 

يونيو 2013 و صرحت للشركة بإعادة إثبات إحتساب الفائدة على هذا النحو،  وفيما يلي بيان عن الفائدة المتنازل عنها:

المبلغ معدل الفائدة 
بالريال العمانيالمستحقة للمساهمين

5.12469837%سيمبكورب عمان االول لالستثمار القابضة المحدودة  

5.11234918%سيمبكورب عمان االول القابضة المحدودة اي بي او 

*BDCC%5.1308730

5.12161107%شركة إنماء للمياه والطاقة ش م م 

----------

6174592

==========

16      معامالت األطراف ذات العالقة

سياق  وفي  عليها.  كبير  نفوذ  ممارسة  على  المقدرة  المساهمين  بعض  لدى  كيانات  مع  عالقة  ذوي  أطراف  عالقة  الشركة  لدى 

العمل اإلعتيادي  يقوم األطراف ذو العالقة ببيع السلع وتقديم  الخدمات للشركة. أسعار وشروط المعامالت مع االطراف ذات 

العالقة  و التي تتم  في سياق العمل اإلعتيادي، على بنود وشروط تمت الموافقة عليها. 

فيما يلي  معامالت الشركة الهامة مع األطراف ذوي العالقة خالل الفترة:

إجمالي التعويضات المدفوعة إلى أفراد اإلدارة العليا لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2013 بلغت 81875 ر.ع. )2012 : ر ع  75692 (

غير مدققة

30يونيو 302012يونيو 2013

ريال عمانيريال عماني

سيمبكورب للصناعات المحدودة

422045685إستردادات للمصروفات

شركة سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة المحدودة

19530961420209تكلفة التشغيل والصيانة

16769178216حوافز مدفوعة 

سيمبكورب عمان االول لالستثمار القابضة المحدودة  

973944979325تكلفة تمويل تكلفة تمويل  

سيمبكورب عمان االول القابضة المحدودة اي بي او

486972489663تكلفة تمويل تكلفة تمويل  

شركة إنماء للمياه والطاقة ش م م

13952711402980تكلفة تمويل  

الشركة العمانية لالستثمار ش م ع م

27405546إستردادات للمصروفات

====================

إيضاحات للقوائم المالية المرحلية الموجزة
)تشكل جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة( 

مستحقات أرصدة ألطراف ذات عالقة في نهاية الفترة  تتكون من :

31 ديسمبر 302012يونيو 2013

ريال عمانيريال عماني

1495892-سيمبكورب عمان االول لالستثمار القابضة المحدودة  

747946-سيمبكورب عمان االول القابضة المحدودة اي بي او 

13771762143012شركة إنماء للمياه والطاقة ش م م 

509629389650شركة سيمبكورب صاللة للتشغيل والصيانة المحدودة

246640253203سيمبكورب للصناعات المحدودة

-------------------

21334455029703

=================

الرصيد الواجب من االطراف ذوي العالقة شركة سيمبكورب االمارات للمياه والطاقة 

922922

====================

الملكية  حقوق  ضمن  إدراجها  يجب  التي  و  المساهيمن  قرض  على  الفائدة  في  حقهم  عن  بالتنازل  الشركة  مساهمي  قام 

والمستحقة عن الفترة من 29 مارس 2012 إلى 30 يونيو 2013 )إيضاح 15( 

قرض ألجل  17

30يونيو 302012يونيو 2013

ريال عمانيريال عمانياستحقاقغير متداول

480 733 2012227526517231-2026قرض تمويل المشروع ) دوالر أمريكى(

900 186 20124731210048-2026قرض تمويل المشروع ) ريال عمانى(

 ------------------------

274838617279 920 380

)369 703 9()9109473(ناقصا:تكلفة التعامالت غير المطفأة

 -----------------------

265729144270 217 011

)124 575 11()11885676(ناقصا: الجزء المتداول من القرض األجل

 ------------------------

253843468258 641 887

 ============================
  

الفوائد 

الثالث على مرور نهاية أول   بالريال العماني بمعدل ثابت قدره 7% سنويا بدءا من العيد  التجارية  تحتسب الفوائد على التسهيالت 

سنة مالية.
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الفصل الثالث والعشرون

التعهدات

سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع.) قيد التحويل (

يتعهد أعضاء مجلس إدارة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع )قيد التحويل( مجتمعين ومنفردين بما يلي:

إن المعلومات المقدمة في هذه النشرة هي معلومات كاملة وصحيحة . 

وقد تم أخذ العناية الواجبة للتأكد من عدم وجود أية حقائق أو معلومات هامة يؤدي حذفها إلى جعل أي عبارة مذكورة في   •

نشرة اإلصدار مضللة.

االلتزام بجميع أحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشركات التجارية واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.  •

عن مجلس اإلدارة )المفوضون بالتوقيع(

التوقيعاالسم

موقعة منكالت البلوشي

موقعة منعبد األمير بن سعيد بن محمد

 

إيضاحات للقوائم المالية المرحلية الموجزة
)تشكل جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة( 

إدارة المخاطر المالية  18

 إن إدارة المخاطر المالية للشركة و سياستها متطابقة مع نفس السياسات و المبادئ التي تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية 

كما في و للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012

19 اإللتزامات العرضية

األضرار المسيلة

طالبت الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه بتعويضا بالدفع النقدي في مقابل ما حققته من إنجازات والواردة بالقوائم المالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

وقد طالبت الشركة بتعويض بالدفع النقدي من شركة سيمكوربiii , ومقاول توفير الطاقة  فيما يتعلق بالتأخير الذي طرأ في 

صدد تحقيق اإلنجازات

النقدي و خسائر  بالدفع  المياه عن أضرار  العمانية لشراء الطاقة و  الشركة في صدد أيضا الحصول على تعويضات من الشركة 

إيرادات لم تتحقق بموجب االعفاء من مخاطر المشتري

وفقا  والمطالبة  بنزاعات  المتعلقة  لمصالحها  وحماية  نصح  على  للحصول  خارجي  محاماه  استشاريي  مع  الشركة  تعاقدت 

إلتفاقية توفير الطاقة والمياه واتفاقية شراء الطاقة. وهذه المطالبات والنزاعات يتوقع ان يتم تسويتها في عام 2013. 

الطاقة  لشراء  العمانية  الشركة  مع  للنزاع  النهائية  التسوية  ان  قناعة  على  القانونية  لالستشارات  الخارجية  واللجنة  اإلدارة   وإن 

و المياه و شركة سيمكبورب 3 سينتج عنها موقف محايد بالنسبة للشركة.

وباإلضافة إلى ما تقدم فلقد حصلت الشركة على ضمانة بنكية قيمتها 70 مليون دوالرا أمريكيا على سبيل سند أداء من شركة 

سيمكورب 3

20  أرقام المقارنة 

تمت إعادة تصنيف بعض ارقام  المقارنة لتتسق مع العرض المتبع بهذه القوائم المالية. 
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ثانيا: مدير اإلصدار 

استنادا إلى المسؤوليات المنوطة بنا بموجب أحكام المادة )3( من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2009/1 

)وتعديالتها (والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال، لقد قمنا بمراجعة كّل الوثائق ذات العالقة والمواّد األخرى الالزمة 

ألعداد نشرة اإلصدار المتعلقة بـإصدار أسهم شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع )قيد التحويل( . 

يتحمل مجلس إدارة شركة سيمبكورب صاللة للطاقة والمياه ش.م.ع.ع )قيد التحويل( مسؤولية صحة المعلومات الواردة في نشرة 

اإلصدار، والذين قد أكدوا على عدم حذف أي معلومات جوهرية منه يمكن أن يؤدي حذفها إلى جعل هذه النشرة مضللة.

التي تم إعدادها تحت إشرافنا، وبناء على أعمال  التي تتطلبها المهنة فيما يتعلق بنشرة اإلصدار  الواجبة  العناية  بأننا قد بذلنا  نؤكد 

إدارتها  مجلس  وأعضاء  التحويل(  )قيد  ش.م.ع.ع  والمياه  للطاقة  صاللة  سيمبكورب  شركة  مع  والمناقشات  إليها  المشار  المراجعة 

والمسئولين اآلخرين فيها والجهات األخرى ذات العالقة، نؤّكد على ما يلي:

في  والمتضمنة  صاللة  سيمبكورب  شركة  من  إلينا  الواردة  البيانات  إن  تضمن  التي  والمعقولة  الواجبة  العناية  باتخاذ  قمنا  لقد   •

نشرة اإلصدار تتفق مع الحقائق الواردة في الوثائق والمواّد والمستندات األخرى المتعلقة بالطرح.

ولم  جوهرية  معلومات  أية  تخف  لم  فإنها  صاللة  سيمبكورب  من  لدينا  المتوفرة  والمعلومات  على  وبناء  معرفتنا  حسب  على   •

تحذف منها أية معلومات هامة يمكن أن يؤدي حذفها إلى جعل النشرة مضللة. 

المال  رأس  سوق  قانون  في  عليها  المنصوص  اإلفصاح  وشروط  قواعد  جميع  مع  يتفقان  بها  المتعلق  والطرح  اإلصدار  نشرة  إن   •

مع  تتفق  كما  الهيئة،  لدى  به  المعمول  اإلصدار  نشرة  ونموذج  وتعديالتها  المال  رأس  سوق  لقانون  التنفيذية  والالئحة  وتعديالته 

قانون الشركات التجارية وتعديالته والتعليمات والقرارات األخرى الصادرة في هذا الشأن.

إن البيانات والمعلومات التي تم عرضها في نشرة اإلصدار والمقدمة باللغة العربية )وترجمتها غير الرسمية إلى اللغة اإلنجليزية(   •

المطروحة  المالية  األوراق  في  عدمه  أو  االستثمار  حول  المناسب  القرار  اتخاذ  على  المستثمر  لمساعدة  وكافية  وعادلة  صحيحة 

لالكتتاب من خاللها طبقًا لقواعد وشروط اإلفصاح.

مدير اإلصدار

موقعة من

اتش اس بي سي عمان ش.م.ع.ع.

ثالثًا: المستشار القانوني:

يؤكد المستشار القانوني المبين اسمه أدناه بأن كافة اإلجراءات المتخذة بشأن طرح األوراق المالية موضوع النشرة تتفق مع أحكام 

القوانين والتشريعات ذات العالقة بنشاط سيمبكورب صاللة وقانون الشركات التجارية وقانون سوق راس المال واللوائح والتعليمات 

لشركة  األساسي  والنظام  الهيئة  لدى  بها  المعمول  اإلصدار  نشرة  ونموذج  األسهم  إصدار  شروط  ومتطلبات  بمقتضاهما  الصادرة 

التراخيص  كافة  على  حصلت  قد  الشركة  وإن  الشركة،  إدارة  ومجلس  العامة  الجمعية  من  المتخذة  والقرارات  صاللة  سيمبكورب 

والموافقات الرسمية الالزمة لمباشرة األنشطة موضوع النشرة.

المستشار القانوني 

موقعة من

البوسعيدي، منصور جمال وشركاؤهم
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