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اأع�ضاء جمل�س الإدارة و املديرين

ممثال عن الإ�صم ال�صفة

كهربل م م ح ) ENGIE(الفا�ضل / �ضيف بن عبداهلل احلارثيرئي�س جمل�س الإدارة

-الفا�ضلة / ان �ضتيفاين نغوين كي نائب الرئي�س

�ضندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية الفا�ضل / �ضامي بن عبداهلل الزدجايل ع�ضو جمل�س الدارة 

مينا �ضحار 1 اأ�س بي يف ليمتد الفا�ضل/ جريونيمو روراع�ضو جمل�س الإدارة

�ضندوق تقاعد وزارة الدفاعالفا�ضل/ احمد بن �ضلطان اليعقوبيع�ضو جمل�س الإدارة

- الفا�ضل/ نفنيت كا�ضبيكارع�ضو جمل�س الدارة 

-الفا�ضل/ تا�ضفني يا�ضنيع�ضو جمل�س الإدارة

 �ضوجك�س عمان �س م مالفا�ضل / تي ان �ضندرا راجوع�ضو جمل�س الإدارة

-الفا�ضل / روداك اإقبال ع�ضو جمل�س الدارة 

قلهات للغاز الطبيعي امل�ضال �س م ع مالفا�ضل/ خمي�س بن خليفة الها�ضمي ** ع�ضو جمل�س الإدارة

-الفا�ضلة / ايزابيل غوناي دمير ع�ضو جمل�س الإدارة

-الفا�ضل/ رافيندراث فينا *ع�ضو جمل�س الدارة 

الإدارة التنفيذية:

الفا�ضل/ غييوم بوديالرئي�س التنفيذي

الفا�ضل/ زهري كرات�ضي والاأمني عام ال�ضركة

الفا�ضل / �ضرينات هيرباملدير الفني

الفا�ضل/ مردا�س بن جنيب الرواحياملدير املايل

الفا�ضل / �ضالح بن عي�ضى الفار�ضي *املدير الإداري

مت تعينه خالل ال�ضنة*

ا�ضتقال خالل ال�ضنة**
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تقرير جمل�س الإدارة 

امل�ضاهمون الكرام،

نيابة عن اأع�ضاء جمل�س اإدارة �ضركة �ضحار للطاقة �س.م.ع.ع )»ال�ضركة«( ي�ضرين اأن اقدم لكم التقرير ال�ضنوي الثالث ع�ضر لل�ضركة 

عن ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 207 و التي تقابل ال�ضنة احلادية ع�ضرة لت�ضغيل ال�ضركة.

تاأ�ض�ضت �ضركة �ضحار للطاقة يف عام 2004 بعد اإر�ضائها مناق�ضة تناف�ضية على م�ضروع حمطة �ضحار للكهرباء واملياه امل�ضتقلة حيث 

بداأ الت�ضغيل يف 2007. متتلك ال�ضركة املحطة و تقوم بت�ضغيلها لإنتاج 585 ميجاواط من الكهرباء و  حتلية مياه البحر لإنتاج 33 )مليون 

غالون اإمربيايل يوميًا( يف منطقة ميناء �ضحار ال�ضناعي.  تقوم ال�ضركة ببيع الكهرباء واملياه اىل ال�ضركة العمانية ل�ضراء الطاقة 

واملياه �س.م.ع.م ح�ضب اتفاقية �ضراء الطاقة واملياه طويلة الأمد ملدة 15 عامًا يف بيئة منظمة و غري تناف�ضية. يتم تداول ا�ضهم ال�ضركة 

يف �ضوق م�ضقط لالأوراق املالية منذ 2008. 

لقد كان عام 2017 عامًا اآخر حافاًل من ناحية اأداء ال�ضحة و ال�ضالمة حيث مل تكن هناك حوادث م�ضّيعة للوقت و عليه تكون ال�ضركة 

قد حققت حتى نهاية العام عدد مرتاكم يبلغ 1797 يومًا دون حوادث م�ضّيعة للوقت منذ احلادث الأخري يف يناير 2013.  و تويل ال�ضركة 

اأولوية ق�ضوى جلوانب ال�ضحة و ال�ضالمة ملوظفيها و املقاولني و الزّوار و  موظفي امل�ضّغل »�ضركة �ضحار للت�ضغيل و ال�ضيانة �س م م«.

الت�شغيل

بلغت  حمالة  مياه  كمية  ت�ضليم  مت  و  جيجاواط/�ضاعة   3.320 بلغت  مرتاكمة  كهربائية  طاقة  بت�ضدير   2017 خالل  ال�ضركة  قامت 

46.539.164مرت مكعب، متثل حت�ضن يف الأداء الت�ضغيلي للمحطة مقارنة مع 2016 

حققت املحطة خالل ال�ضنة موثوقية عالية بلغت 98.8٪ للكهرباء و 98.9٪ للمياه.  مت ت�ضجيل فاقد ق�ضري بلغ 1.2٪ للكهرباء و ٪1.1 

للمياه مما يعك�س الداء املمتاز خالل ال�ضنة  .  

لقد بداأت ال�ضنة التعاقدية رقم 11 يف 1 ابريل 2017 و مت القيام باإختبارات الأداء بنجاح و مما يثبت لل�ضركة العمانية ل�ضراء الطاقة 

واملياه ال�ضعة امل�ضمونة للمحطة �ضواء للغاز الطبيعي او الوقود. 
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املطلوبة  ال�ضنوية  ال�ضيانة  باأعمال  القيام  من   2017-2016 �ضتاء  فرتة  خالل  ال�ضركة  ا�ضتطاعت  فقد  بال�ضيانة،  يخت�س  فيما  اما 

للمعدات الأ�ضا�ضية.  

متت �ضيانة املحطة عن طريق �ضركة �ضحار للت�ضغيل و ال�ضيانة و مقاوليها ح�ضب تو�ضيات امل�ضّنع الأ�ضلي للمعدات مع املحافظة على 

اف�ضل معايري و ممار�ضات ال�ضحة و ال�ضالمة و ال�ضيانة املعمول بها يف القطاع.  

اإنخف�س طلب الطاقة يف 2017 مقارنة مع 2016 نتيجة اإع�ضاء الولية اىل املحطات الكرث كفاءة فيما بقى الطلب على املياه مرتفعا 

خالل ال�ضنة، عليه بلغ عامل احلمولة للمحطة 64.8٪ للكهرباء )72.0٪ يف 2016( و 85.0٪ للمياه )80.8٪ يف 2016(. 

خالل العام ، قامت �ضركة �ضحار للطاقة بتنفيذا تو�ضيات اعمال التدقيق على الطاقة يف 2016 والتي من املتوقع ان توؤدي نتائجها اىل 

حت�ضني الكفاءة احلرارية للمحطة و تقليل الإ�ضتهالك الداخلي من الكهرباء. 

وخالل العام وبهدف التقليل من ا�ضتخدام الغاز الطبيعي والرتكيز على كفاءة ا�ضتخدام الطاقة ور�ضد العمليات مت تطوير برنامج على 

النرتنت من �ضانة متكني امل�ضغلني من حتديد ما اذا كانت عمليات املحطة تتما�ضى مع الت�ضميم لكل وحدة. 

بال�ضافة اىل ذلك ، وبعد اجراء تقييم اإكتمال العمليات الفنية وعمليات ال�ضيانة يف املوقع ، يجري تنفيذ اجراءات لتح�ضني العمليات 

التجارية و واإدارة املخاطر التي ميكن ان يواجهها امل�ضروع.  

الأداء املايل

يفخر جمل�س اإدارة ال�ضركة ان يعلن انتهاء ال�ضنة املالية وقد حققت ال�ضركة ارباحًا �ضافية بلغت 2.030 مليون ريال عماين )مليونان 

وثالثون الف ريال عماين (.

 

باملقارنة، فاإن اأرباح �ضنة 2016 كانت قد بلغت 3.543 ) ثالثة ماليني وخم�ضمائة وثالثة واربعون الف ريال عماين(. ان النخفا�س يف 

�ضايف الأرباح يف 2017 يعزى اىل الزيادة يف م�ضاريف �ضريبة الدخل امل�ضتحقة نتيجة الزيادة يف معدل ال�ضريبة من 12٪ اىل ٪15.  

بلغت الإيرادات يف 2017 مبلغ 64.5 مليون ريال عماين )�ضتة واربعون مليون و وخم�ضمائة األف ريال عماين( مقارنة مع اإيرادات �ضنة 

2016 التي بلغت66.3 مليون ريال عماين )�ضتة و �ضتون مليون و وثالثمائة األف ريال عماين(. ان النخفا�س يف الإيرادات هو انخفا�س 

الإيرادات من الغاز و الذي ميثل تكاليف ممرة )تاأثريها املايل حمايد( و انخفا�س التعريفة التعاقدية.  

اإنخف�ضت اي�ضًا التكاليف املبا�ضرة خالل ال�ضنة من 53.7 مليون ريال عماين )ثالثة وخم�ضون  مليون و �ضبعمائة األف ريال عماين( 

يف 2016 اىل 52.2 مليون ريال عماين )اإثنان و خم�ضون مليون و ومائتا األف ريال عماين( يف 2017 الذي يعك�س يف الأ�ضا�س اإنخفا�س 

ا�ضتهالك الغاز. 

مت �ضداد القرو�س طويلة الأجل و ت�ضوية اتفاقيات املقاي�ضة ح�ضب تواريخ ال�ضتحقاق.  بلغ عجز التغطية لتفاقيات املقاي�ضة لل�ضركة 

يف نهاية يوم عمل 31 دي�ضمرب 2017 مبلغ 8.2 مليون ريال عماين ) ثمانية ماليني و ومائتا األف ريال عماين( مقارنة مع 11.6 مليون 

39 فان  ريال عماين )اأحد ع�ضرة مليون و �ضتمائة األف ريال عماين( يف 31 دي�ضمرب 2016. و ح�ضب املعيار املحا�ضبي الدويل رقم  

عجز التغطية يحت�ضب عند كل ميزانية عمومية و ميثل خ�ضارة نظرية ميكن اأن تتكبدها ال�ضركة اذا ما ارتاأت اإنهاء قرو�س اتفاقيات 

املقاي�ضة يف ذلك التاريخ. على اأية حال، فانه و بح�ضب �ضروط اتفاقيات التمويل فانه ل ي�ضمح لل�ضركة اإنهاء اتفاقيات املقاي�ضة وعليه 

فان اخل�ضارة نظرية.

ان الإنخفا�س يف تكاليف التمويل مبقدار 0.8مليون ريال عماين )خم�ضمائة األف ريال عماين( يف 2017 مقارنة مع 2016 هو ب�ضبب 

�ضداد القرو�س خالل ال�ضنة الأمر الذي �ضاهم يف تعوي�س انخفا�س التعريفة  و امل�ضاهمة يف الأرباح ال�ضافية لل�ضركة. 
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 من 30 �ضبتمرب 2015 وحتى 
ً
ح�ضب اتفاقيات التمويل املربمة مع املقر�ضني، فاإن �ضركة �ضحار للطاقة معر�ضة لآلية مقاي�ضة النقد بداأ

�ضداد كامل القر�س. ان هذه الآلية �ضتعيق توزيعات الأرباح على امل�ضاهمني حيث ان كل النقد املتوفر �ضيتم تخ�ضي�ضه ل�ضداد القر�س. 

و ح�ضب ما مت الإف�ضاح عنه م�ضبقًا، فاإنه توزيع الأرباح قد توقف يف 2016 و لن تكون هناك توزيعات اأرباح على امل�ضاهمني حتى اإعادة 

هيكلة قرو�س ال�ضركة و التعامل بنجاح مع اآلية مقاي�ضة النقد.

و نتيجة لآلية مقاي�ضة النقد و عدم قدرة ال�ضركة على دفع ارباح �ضهد ال�ضهم هبوطًا من 0.230 بي�ضة لل�ضهم اىل 0.150 بي�ضة لل�ضهم 

خالل ال�ضنة.  

2017 )القرار(  اأغ�ضط�س   22 بتاريخ   )2017/6 القرار رقم  املال )  ل�ضوق  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ال�ضادر عن  القرار  بعد 

والقا�ضي باإنذار ال�ضركة ملخالفتها املادة 5 من قانون �ضوق املال. تقدمت ال�ضركة بالتظلم امام جلنة التظلمات بالهيئة العامة ل�ضوق 

املال ، ويف قرارها ال�ضادر بتاريخ 27 نوفمرب 2017 وافقت جلنة التظلمات بالهيئة العامة ل�ضوق املال بقبول التظلم �ضكال ويف املو�ضوع  

واإلغاء القرار. وقد ن�ضاأت الق�ضية ال�ضا�ضية مع الهيئة العامة ل�ضوق املال حول اختالف يف وجهات النظر يف املعاجلة املحا�ضبية التي 

اعتمدتها ال�ضركة لالعرتاف باإيراداتها. ومع ذلك فقد طبقت ال�ضركة على الدوام نف�س املعاملة منذ بداية امل�ضروع واف�ضحت ب�ضكل 

كاف مل�ضاهيمها وامل�ضتثمرين.  

 

وبعد نهاية ال�ضنة، علمت ال�ضركة بان الهيئة العامة ل�ضوق املال قد احالت الق�ضية اىل اللجنة التاأديبية ، وقد ح�ضرت ال�ضركة جل�ضة 

ال�ضتماع التي مل تكن نتائجها معروفة حتى وقت ا�ضدار هذا التقرير. 

ل توجد على ال�ضركة اية دعاوي قانونية كما هو يف 31 دي�ضمرب 2017. 

حوكمة ال�شركة

و يف �ضياق اجلهود املبذولة خالل الأعوام ال�ضابقة، تقوم ال�ضركة على �ضمان ان انظمتها و اإجراءاتها و �ضيا�ضاتها تّتبع اعلى معايري 

احلوكمة و اللتزام املتوا�ضل مع متطلبات ميثاق احلوكمة اجلديد ال�ضادر عن الهيئة العامة ل�ضوق املال املعمول به منذ يوليو 2016.  

خالل 2017 مت اإجراء تقييم املجل�س من قبل ال�ضت�ضاري امل�ضتقل واملعينني يف اجتماع اجلمعية العامة ال�ضنوية  املنعقدة بتاريخ 29 

اإجراء تقييم للمجل�س وجلانه. وقد ا�ضتلم رئي�س  2017. وبناًء على املعايري املعتمدة يف اجتماع اجلمعية العامة ال�ضنوية ، مت  مار�س 

اأهداف  العام وكان فعال يف حتقيق  اأداء املجل�س كان مر�ضيا خالل  اأن  اإىل  التقييم  امل�ضتقل. وقد خل�س  املجل�س تقرير ال�ضت�ضاري 

املجل�س. واأو�ضي ببع�س التح�ضينات ويجري النظر يف اتخاذ اإجراء ب�ضاأنها.

التوظيف

يف اطار �ضعيها احلثيث لتنمية و توظيف ال�ضباب العماين، قامت ال�ضركة ومقاول الت�ضغيل بتح�ضني ن�ضبة العمانيني العاملني يف امل�ضروع 

من 74٪ يف 2016 اىل 77٪ بنهاية 2017.  

امل�شئولية الإجتماعية

قامت ال�ضركة خالل 2017 بزيادة م�ضاهمتها للمجتمع املحلي و الأعمال البلدية خ�ضو�ضًا يف حمافظة �ضمال الباطنة مع الرتكيز على 

جمالت التعليم و ال�ضحة و ال�ضالمة و التنمية املجتمعية و حماية البيئة. وقد قامت �ضركة �ضحار يف 2017 بامل�ضاهمة املالية يف امل�ضاريع 

املحلية التي ت�ضتهدف املجتمعات املحلية و ال�ضعب العماين حيث بلغت قيمة امل�ضاهمة يف تلك املبادرات 17.784 ريال عماين )�ضبعة 

ع�ضر الفا و�ضبعمائة وثمانية واربعون ريال عماين(.   
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النظرة امل�شتقبلية عام 2018

بالنظر اىل امل�ضتقبل ، فان املوؤمل ان توا�ضل ال�ضركة عملياتها مبوثوقية و تزويد م�ضتمر للطاقة و املياه لزبائنها و القيام باأعمال 

ان�ضطة ال�ضيانة الدورية يف بيئة عمل اآمنة جلميع املوظفني و املقاولني و الزّوار.  

يف 2017 اأو�ضحت ال�ضركة العمانية ل�ضراء الطاقة واملياه عملية ال�ضراء اجلديدة من اأجل التعاقد على الطاقة النتاجية اعتبارا من 

2022، بال�ضافة اإىل قواعد ال�ضوق الفوري اجلديدة التي �ضتطبق يف 2022 للتوليد الطاقة ، والتي �ضتكون  بدون اتفاقية �ضراء الطاقة 

واملياه. خالل 2018، �ضت�ضارك ال�ضركة يف تقدمي العطاءات لـعملية “ �ضراء الطاقة 2022” بهدف تاأمني اتفاقية �ضراء الطاقة واملياه 

اجلديدة مع ال�ضركة العمانية ل�ضراء الطاقة واملياه اعتبارا من 2022.

 نيابًة عن جمل�س اإدارة ال�ضركة ، اأتقدم بال�ضكر جلميع م�ضاهمينا مل�ضاندتهم املتوا�ضلة و ثقتهم. كما اأود ان اتقدم بال�ضكر جلميع 

افراد طاقم عمليات الت�ضغيل و ال�ضيانة يف حمطة �ضحار و كذلك الأفراد العاملني بال�ضركة  لعملهم اجلاد و اإخال�ضهم و تفانيهم. 

كما ننتهز هذه الفر�ضة للتعبري عن �ضكرنا و تقديرنا ملولنا جاللة ال�ضلطان قابو�س بن �ضعيد و حكومته مل�ضاندتهم و ت�ضجيعهم 

والتوجيه امل�ضتمر للقطاع اخلا�س، �ضائلني املوىل عّزوجل اأن يحفظهم جميعًا.

و ال�ضالم عليكم و رحمة اهلل وبركاته ...

�شيف بن عبداهلل احلارثي

رئي�س جمل�س الإدارة
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اأ�ضواء على العمليات   

ال�شعة 

/ يوم( املنتجة من املحطة �ضمن ا�ضرتاطات 
3

تعّرف ال�ضعة الإنتاجية للمحطة باإجمايل الطاقة الكهربائية )ميجاواط( و املائية )مرت

بيئية حمددة )�ضروط مرجعية املوقع(. تبلغ �ضعة الطاقة التعاقدية ملحطة �ضركة �ضحار للطاقة مبوجب اإتفاقية �ضراء الطاقة و املياه  

/�ضاعة م�ضتمرة على مدى 15 عامًا ح�ضب مدة اإتفاقية �ضراء الطاقة واملياه. 
 3

585 ميجاواط  و 6.250 مرت

الكهرباء – القيا�س مقابل �ضعة الطاقة امل�ضمونة باإ�ضتخدام وقود الديزل
ميجاواط

الكهرباء – القيا�س مقابل �ضعة الطاقة امل�ضمونة باإ�ضتخدام الغاز الطبيعي
ميجاواط
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مالحظة : مل يحقق اختبار الداء للغاز الطبيعي يف 2015 القدرة م�ضمونة ب�ضبب حاثة الغالية HRSG#2  مما كان تاأثري �ضلبي                           

النتائج  ويف يوليو  وبعد ال�ضالحات ، حقق اختبار الداء ال�ضايف م�ضتويات ايجابية . مل يتم اجراء اختبار الداء على وقود  على 

الديزل.  

اجلاهزية 

اجلاهزية هي حجم الوقت الذي تبقى فيه املحطة جاهزة فنيًا لإنتاج الطاقة واملياه ح�ضب املوا�ضفات. طبقًا لتفاقية �ضراء الطاقة و 

املياه فاإن حمطة �ضركة �ضحار للطاقة يجب ان تكون جاهزة عند ن�ضبة 100٪ يف ال�ضيف. اما يف ال�ضتاء فان اجلاهزية يجب ان تبقى 

عند 85٪ للكهرباء و 87٪ للمياه. 

 

خالل  2017 كان جمموع الطاقة الكهربائية اجلاهزة 4.682 جيجاواط �ضاعة ، الأمر الذي ميثل جاهزية بن�ضبة 91.4٪. اما املياه 

اجلاهزة خالل 2017 فقد بلغت  51.900.295 مرت مكعب ، الأمر الذي ميثل جاهزية بن�ضبة ٪94.8.

الإعتمادية 

اإعتمادية املحطة هي قدرة املحطة يف ت�ضليم اجلاهزية املعلنة ح�ضب اإتفاقية �ضراء الطاقة واملياه . اإن اي ف�ضل يف ت�ضليم جاهزية 

ال�ضعة املعلنة يتم التعامل معه كاإنقطاع ق�ضري. اإن هدف �ضركة �ضحار للطاقة هو تقليل هذه الإنقطاعات الق�ضرية وذلك بهدف زيادة 

الإيرادات.  اظهرت املحطة خالل 2017 ن�ضبة اعتمادية بلغت 98.8٪ للكهرباء و 98.9٪ للمياه.    

املياه - القيا�س مقابل امل�ضمون با�ضتخدام الغاز الطبيعي  

املياه - القيا�س مقابل امل�ضمون با�ضتخدام وقود الديزل  

مرت3/�ضاعة

مرت3/�ضاعة
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كفاءة املحطة )معدل احلرارة(

 8,997 اإىل كمية احلرارة املطلوبة لإنتاج وحدة واحدة من الطاقة. يبلغ معدل احلرارة التعاقدي  يتم قيا�س كفاءة املحطة ا�ضتنادًا 

ميجاجول/ميجاواط �ضاعة للغاز الطبيعي. 

اإ�ضتخدام املحطة و ت�ضليم الطاقة و املياه 

70.9٪. اما  كمية املياه التي مت ت�ضليمها فكانت عند معامل  اإ�ضتخدام للمحطة بن�ضبة  2017 ت�ضليم الكهرباء عند معامل  مت خالل 

اإ�ضتخدام بن�ضبة ٪89.7  .  

 يو�ضح الر�ضم البياين التايل التطور الح�ضائي ل�ضعة الكهرباء و املياه التي قامت �ضركة �ضحار للطاقة بتجهيزها و ت�ضديرها لل�ضبكة 

منذ تاريخ الت�ضغيل التجاري للمحطة. 

جيجاواط/�ضاعة

مليون مرت3
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ال�صيانة 

مت القيام بال�ضيانة الدورية على جميع املعدات خالل ال�ضنة.

و يقوم امل�ضّنع الأ�ضلي للمعدات بناء على اخلربات املكت�ضبة عامليًا باإ�ضعار امل�ضتخدمني عن حت�ضينات خمتلفة او معاجلة م�ضائل معينة 

تهدف اىل حت�ضني الكفاءة و ال�ضالمة و اىل تخفيف خماطر حمددة يف تلك الآلت. و تقوم �ضركة �ضحار للطاقة و مقاولها حاليًا بالعمل 

على تو�ضيات قليلة يف هذا ال�ضاأن.

قامت �ضركة �ضحار للطاقة و مقاول الت�ضغيل و ال�ضيانة خالل ال�ضنة بدرا�ضة ملية و ت�ضحيح لبع�س م�ضببات عدم كفاءة الوقود الذي 

كان قد اأدى اىل تناق�س غري �ضروري يف الأرباح  و ميثل هذا الأمر ممار�ضة متوا�ضلة مع النظر يف املو�ضوع عن كثب. 

قامت ال�ضركة خالل ال�ضنة و مب�ضاركة �ضركة �ضحار للت�ضغيل و ال�ضيانة بتنفيذ حت�ضينات يف املعدات احلالية و الأنظمة و الإجراءات و 

تقوم بتحليل اجزاء اخرى يف املحطة لتح�ضني الإنتاج و الكفاءة. 

القوة القاهرة 

قامت ال�ضركة و على مر ال�ضنني املا�ضية  بتقدمي مطالبات  القوة القاهرة  لل�ضركة العمانية ل�ضراء الطاقة و املياه نتيجة لعوامل 

خارجية  موؤثرة على الأداء . مت الإتفاق بني ال�ضركة العمانية ل�ضراء الطاقة و املياه و �ضركة �ضحار للطاقة على اعتبار احلوادث التالية 

 قوة قاهرة:  

الفرتة ال�ضنة احلادثةالت�ضل�ضل 
املرافق

 املت�ضررة  

يعادل عدد 

ال�ضاعات 

1

عدم توفر 

الوقود

2006

12 يومًا تاأخري يف الزيوت يف املرحلة الأوىل و 

الثانية من الت�ضغيل الأويل 

288كامل املحطة

28كامل املحطة 6 يونيو 16:00 – 7 يونيو 200720:00اع�ضار جونو 2

2009املد الأحمر 3

3 يناير 19:00 – 5 يناير 10:00أ( 

9 يناير 00:00 – 12 يناير 19:00ب( 

99مرافق التحلية

107مرافق التحلية11 ابريل ، 06:30 – 16 ابريل ، 06:30أ( 2009املد الأحمر 4
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البيئة 

تقوم حمطة �ضحار لإنتاج الكهرباء و حتلية املياه با�ضتخدام تكنولوجيا التوربينات الغازية لإنتاج الكهرباء و تكنولوجيا التقطري  لتحلية 

املياه و يعترب الغاز الطبيعي هو الوقود الأ�ضا�ضي للمحطة.

تفعيل الكفاءة الق�شوى

ان جوهر وحدات الدورة املزدوجة مثل حمطة �ضحار لنتاج الكهرباء و املياه هي حماولة ا�ضتخراج اق�ضى املخرجات املمكنة من موارد 

نادرة مثل الغاز الطبيعي. 

ال�ضغط  لإنتاج بخار عايل  الغازية  التوربينات  ال�ضادرة من عوادم  العالية  ال�ضتفادة من درجات احلرارة  التكنولوجيا على  تعمل  و 

50٪ من  ا�ضتعادة احلرارة تلك ميكن توليد طاقة ا�ضافية بن�ضبة حوايل  البخارية. و بعملية  التوربينات  و الذي يقوم بدوره بت�ضغيل 

التوربينات البخارية  دون احلاجة لإ�ضتخدام اية وقود ا�ضايف. 

تقوم الغاليات بتوليد البخار عند م�ضتويني لل�ضغط و تكون جمهزة ب�ضعالت نارية ا�ضافية. ان الحرتاق ال�ضايف يف الغاليات ي�ضتخدم 

الفائ�س من الوك�ضجني املتوفر يف عوادم التوربينات الغازية و بالتايل ا�ضافة �ضعة حرارة. ان التخفيف من الك�ضجني الفائ�س يف 

العادم من الغاليات  يكون تاأثريه يف حت�ضني كفاءة وحدات الغاليات.  

و بال�ضافة اىل زيادة كفاءة وحدات الغاليات فانه يتم زيادة احلرارة عن طريق ا�ضافة �ضعالت نارية متّكن الغاليات من توليد �ضغط 

عايل/بخار بحرارة عالية و بخار ب�ضغط منخف�س. ان توليد البخار عند م�ضتويني من ال�ضغط يف حمطة �ضحار للطاقة ي�ضاعد يف 

تخفي�س حرارة العوادم من الغاليات و بالتايل زيادة كفاءة الوحدة:

ي�ضمح ال�ضغط العايل للبخار للتوربينة البخارية من العمل عند م�ضتويات كفاءة عالية ، و- 

ي�ضتخدم ال�ضغط املنخف�س للبخار لتوليد املياه املقطرة من مياه البحر.- 

و عليه فان حمطة �ضحار للطاقة تعترب حمطة توليد م�ضرتك للطاقة اي حمطة مزدوجة الدورة. 

ان ال�ضغط املنخف�س للبخار املوّلد من الغاليات با�ضتخدام غازات العوادم من التوربينات الغازية ميثل القوة الدافعة لتوليد املياه. 

عالوة على ذلك تعترب التوربينات البخارية نوع من وحدة ا�ضتخراج التكثيف مما يعني انه يتم ا�ضتخراج البخار املرت�ضب من التوربينة 

البخارية ل�ضتخدامها يف وحدات التحلية المر الذي يزيد من تعزيز كفاءة النظام متعدد اجلوانب. ان تكثيف ذلك البخار امل�ضتخرج 

)و البخار املولد يف ق�ضم ال�ضغط املنخف�س من الغاليات( من خالل وحدات التقطري الوم�ضي متعدد املراحل ميكن من ال�ضتفادة  

الق�ضوى من احلرارة يف تبخري مياه البحر يف وحدات التقطري الوم�ضي متعدد املراحل.

و ميكن النظر اىل ذلك على انه مزيج من الكفاءة واملالئمة البيئية التي تعزز بع�ضها البع�س.

   

انبعاثات منخف�شة 

و  العمانية  البيئية  املعايري  مبطابقة  التام  اللتزام  ل�ضمان  وذلك  النيرتوجني  لأكا�ضيد  خمففة  مبحارق  جمهزة  الغازية  التوربينات 

الدولية. 

يتم ا�ضتخدام مواد كيميائية لأغرا�س خمتلفة خالل عملية التقطري و انتاج مياه التحلية و انتاج البخار يف الغاليات. يتم جتفيف بع�س 

تلك املواد ب�ضفة دورية. كما يتم التخل�س من النفايات ال�ضائلة عن طريق جتميعها و معاجلتها بحيث يكون الت�ضريف غري �ضار بالبيئة. 

املياه ال�شاحلة لل�شرب

ان مياه ال�ضرب التي تقوم �ضركة �ضحار للطاقة باإنتاجها مطابقة متامًا للمعايري العمانية ملياه ال�ضرب و املو�ضحة  يف اتفاقية �ضراء 

الطاقة و املياه. 
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ال�رشكة و امل�ضوؤولية الجتماعية

مدفوعًة بواجبها، قامت �ضركة �ضحار للطاقة خالل 2017 بامل�ضاركة يف اأن�ضطة ل�ضالح املجتمع املحلي، اإ�ضافة اىل م�ضئوليتها يف توفري 

الكهرباء و املياه. 

لقد تركزت امل�ضاريع التي قامت ال�ضركة بتنفيذها خالل 2017 على التعليم ب�ضكل رئي�ضي  و على ال�ضحة و ال�ضالمة و التنمية املجتمعية 

و حماية البيئة، متا�ضيًا مع الأهداف املحددة من قبل ال�ضركة يف �ضيا�ضة امل�ضئولية الإجتماعية.  

خالل 2017 ومبنا�ضبة اختتام م�ضابقة اللغة الجنليزية والتي رعتها ال�ضركة منذ 2016 وبح�ضور الرئي�س التنفيذي لل�ضركة مت تكرمي 

املتفوقني يف احتفال اأقامته املديرية العامة للتعليم مبحافظة �ضمال الباطنة. 

و يف جمال التعليم اي�ضًا، قررت ال�ضركة امل�ضاركة يف الربنامج التعليمي اخلا�س بالهيئة العمانية لالأعمال اخلريية عن طريق رعاية 

تكاليف التعليم اجلامعي ل�ضتة طلبة ينحدرون من ا�ضر م�ضتفيدة من ال�ضمان الإجتماعي و امل�ضجلني لدى الهيئة و الذين ميتلكون الدافع 

لتكملة درا�ضتهم اجلامعية و لكن ال�ضروف املادية تقف عائقًا امامهم. ت�ضمل الرعاية حتمل ال�ضركة تكاليف الدرا�ضة لعام درا�ضي واحد 

يف كليات خمتلفة يف ال�ضلطنة و يف جمالت متعددة ت�ضمل: املحا�ضبة و الرتجمة و القانون و تدري�س اللغة الإجنليزية و نظم املعلومات و 

اإدارة العمال. و ترى �ضركة �ضحار ان م�ضاندة هوؤلء الطلبة يف اكمال درا�ضتهم اجلامعية �ضوف توؤمن لهم وظائف معتربة تعود عليهم 

و على اهلهم بالنفع. و تعترب �ضركة �ضحار اأول املوؤ�ض�ضات امل�ضاهمة يف الربنامج التعليمي للهيئة العمانية لالأعمال اخلريية فرع �ضحار. 

ويف جمال التعليم اي�ضا قامت �ضركة �ضحار للطاقة بدعم املديرية العامة للرتبية والتعليم ملنطقة ل�ضراء 36 �ضا�ضة ال ئي دي ذكية 

ت�ضاعد  وجاذبة  تقنية  تعليمية  بيئة  لتوفري  امل�ضروع  يهدف  ال�ضا�ضي.  الول  لل�ضف  املحافظة  مدار�س  من  مدر�ضة   12 على  لتوزيعها 

الطالب على التعلم و تتيح للطالب فر�ضة لالإبداع والتميز. �ضي�ضتفيد 500 طالب من كل مدر�ضة من ال�ضا�ضة التعليمية. 

قامت �ضركة �ضحار برعاية جمعية الأطفال املعوقني – فرع ولية �ضحم مبحافظة �ضمال الباطنة حيث قامت ال�ضركة بتقدمي دعم مايل 

للجمعية لل�ضيانة و�ضراء بع�س املعدات للجمعية.  تتوىل اجلمعية رعاية الأطفال املعوقني من �ضن 6-14 �ضنة �ضمن برامج و مناهج 

خا�ضة بهم. و تهدف اىل تقدمي حياة اف�ضل لالأطفال و العمل على متكينهم من الإندماج و التكيف يف املجتمع من حولهم. و تهدف 

اجلمعية للو�ضول اىل كل طفل عماين يعاين اي نوع من الإعاقة وذلك لتعليمهم و  تدريبهم للتكيف مع الإعاقة و تقوم بالأبحاث العلمية 

يف م�ضبباب الإعاقة و العمل على زيادة فروعها قدر امل�ضتطاع.  لقد كان حفل تد�ضني الف�ضل املذكور منا�ضبة لالإلتقاء بالطلبة و فريق 

املتطوعني الذين يعملون مع الأطفال و التعرف على ان�ضطة اجلمعية التي ت�ضتطيع عمل املزيد حال ح�ضولها على دعم اإ�ضايف �ضواء من 

القطاع العام او القطاع اخلا�س. 

و م�ضاركة يف احتفالت ال�ضلطنة بالعيد الوطني املجيد، قامت ال�ضركة بدعم وزارة الرتاث و الثقافة – فرع �ضحار – لتنظيم امللتقى 

الرتاثي الثقايف الثاين 2017. و قد ا�ضتهدف امللتقى زرع الوعي الثقايف و الفكري يف املجتمع و تعميق الهوية العمانية. وقد ا�ضتمل امللتقى 

على عدد من املنا�ضط مثل: املخطوطات العمانية، معر�س اللقى الأثرية، معر�س �ضور عن املواقع الأثرية يف حمافظة �ضمال الباطنة، و 

منا�ضط ثقافية مثل معر�س للفنون الت�ضكيلية و ال�ضعر و حما�ضرات ثقافية و م�ضرحيات و مكتبة متنقلة و معر�س لل�ضناعات احلرفية 

و اخلط العربي ح�ضب برنامج امللتقى. 

قامت �ضركة �ضحار اي�ضًا برعاية بع�س فعاليات جمع التربعات لبع�س املوؤ�ض�ضات غري الربحية. 
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نبذة تاريخية عن امل�رشوع

قامت احلكومة با�ضناد امل�ضروع بعد طرح مناق�ضة تناف�ضية اىل املطورين: جي دي اإف �ضويز  )ENGIE(  و ال�ضركة الوطنية للتجارة 

و �ضركة �ضوجك�س عمان و �ضندوق تقاعد وزارة الدفاع و �ضركة دبليو جي تاول و موؤ�ض�ضة الزبري. قام املوؤ�ض�ضون بتاأ�ضي�س �ضركة �ضحار 

للطاقة �س م ع م  بهدف الدخول يف اإتفاقيات امل�ضروع و تنفيذه. 

مت تاأ�ضي�س �ضركة �ضحار للطاقة على اأ�ضا�س نظام البناء و التملك و الت�ضغيل )BOO( حيث ميّكنها هذا النظام من الإ�ضتمرار يف 

ت�ضغيل املحطة اىل ما بعد مدة امل�ضروع املحددة بخم�ضة ع�ضرة عامُا، �ضواء من خالل متديد اإتفاقية �ضراء الطاقة واملياه )يف حالة 

موافقة ال�ضركة العمانية ل�ضراء الطاقة و املياه( او عرب البيع  يف �ضوق كهرباء متحرر من املتوقع وجوده م�ضتقباًل. و جتدر ال�ضارة اىل 

ان العمر الإنتاجي املتوقع للمحطة هو 30 عامًا.

تقع حمطة �ضحار للطاقة التي تبلغ قدرتها النتاجية 585 ميجاواط و تعمل بالدورة املرزدوجة بالغاز الطبيعي و ت�ضمل حمطة حتلية 

/يوم يف منطقة ميناء �ضحار ال�ضناعي مبحافظة �ضمال الباطنة يف �ضلطنة عمان. يقع 
3

150.000 مرت مياه تبلغ طاقتها النتاجية 

املوقع ا�ضرتاتيجيًا بالقرب من نظام نقل الغاز و �ضبكة اخلطوط الكهربائية. 

�ضابقًا  )تعرف   SGT5-2000E �ضيمن�س  طراز  غاز  توربينات  ثالثة  املحطة  يف  الكهربائية  الطاقة  باإنتاج  املعني  اجلزء  ي�ضتخِدم 

با�ضم V94.2( ُت�ضِغل ثالث مولدات كهربائية مثّبت على كل واحد منها غالية )HRSG( ت�ضتفيد من حرارة عوادم التوربينات. 

يتم تزويد البخار و غاز العادم اىل توربني تكثيف لإكمال الدورة املزدوجة. التوربني البخاري من �ضناعة �ضركة ال�ضتوم و هي احدى 

ال�ضركات العاملية الرائدة يف جمال تقنية توربينات البخار. يتم تزويد البخار املتبقي املنتج من مولدات بخار ا�ضتعادة احلرارة اىل 

)HRGS( دورة �ضغط طبيعي مزدوجة بتدفق غاز افقي. و ت�ضّنع هذه املولدات �ضركة دو�ضان  حمطة التحلية. و ت�ضكل الغاليات 

  . DHI هيفي اندي�ضرتيز

/ يوم 
3

مت تركيب اربع وحدات حتلية متعددة املراحل MSF يف املحطة ت�ضل الطاقة النتاجية الجمالية لكل واحدة منها 37.500 مرت

ح�ضب �ضروط الت�ضاميم وهي من �ضنع �ضركة دو�ضان هيفي اندي�ضرتيز DHI التي تعترب احدى اكرب خرباء تزويد وحدات التحلية من 

نوع MSF. يوجد يف كل وحدة 17 مرحلة ا�ضتعادة حرارة و 3 حمطات طرح حرارة .  

تعترب من�ضاآت �ضحب و طرح مياه البحر جزء من املن�ضاآت العامة  يف منطقة ميناء �ضحار ال�ضناعي و تعود ملكيتها حلكومة �ضلطنة 

عمان و يتم ت�ضغيلها بوا�ضطة �ضركة جمي�س للخدمات ال�ضناعية. يتم ت�ضدير مياه ال�ضرب عرب و�ضلة عند حدود املوقع اىل �ضبكات نقل 

املياه التابعة لل�ضركة العمانية ل�ضراء الطاقة و املياه.  يو�ضح الر�ضم التايل �ضري العملية: 
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تعود ملكية ار�س املحطة اىل احلكومة )ممثلة بوزارة النقل و الت�ضالت( و التي دخلت يف اتفاقية حق اإنتفاع مع �ضركة ميناء �ضحار 

ال�ضناعي �س.م.ع.م . و دخلت �ضركة ميناء �ضحار ال�ضناعي �س.م.ع.م يف اإتفاقية حق اإنتفاع فرعية مع �ضركة �ضحار للطاقة ملدة 15 

عامًا )قابلة للتجديد(.  اإ�ضافة اىل ذلك، تعهدت وزارة النقل و الإت�ضالت ل�ضركة �ضحار للطاقة بتمديد الإيجار حتى 30 �ضنة من 

خالل اإتفاقية حق انتفاع فرعية مبا�ضرة .  

تقوم وزارة النفط و الغاز بتزويد الغاز الطبيعي اإىل حمطة تخفي�س ال�ضغط لتزويد امل�ضتهلكني يف منطقة ميناء �ضحار ال�ضناعي. يتم 

تزويد الكهرباء من مولدات التوربينات الغازية اىل املحطة الإ�ضافية ومن ثم يتم ت�ضديرها اىل ال�ضبكة عرب حمطة فرعية بقدرة 220 

كيلو فولت مملوكة من قبل ال�ضركة العمانية لنقل الكهرباء.

الطار التعاقدي

امل�ضرتي 

يتم بيع كل خمرجات �ضعة املحطة عرب عقد واحد طويل الجل مع ال�ضركة العمانية ل�ضراء الطاقة واملياه �س.م.ع.م حتى 31 مار�س 

2022. بعد ذلك التاريخ �ضتقوم ال�ضركة اإما بتمديد عقد �ضراء الطاقة واملياه مع ال�ضركة العمانية ل�ضراء الطاقة واملياه او ان تقوم ببيع 

كل انتاجها اىل �ضوق كهرباء متحررة او اىل زبائن معينني ح�ضب تطور قوانني ال�ضوق التي �ضت�ضعها الهيئة التنظيمية. 

تزويد الوقود

يتم توريد الغاز الطبيعي من وزارة النفط و الغاز ملدة 15 �ضنة )تبداأ و تنتهي مع اتفاقية �ضراء الطاقة واملياه( و طبقًا لتفاقية بيع 

الغاز الطبيعي �ضيتم تزويد الغاز الطبيعي اىل نقطة ت�ضليم الغاز يف املحطة. و يف حال عدم توفر الغاز طبقًا للموا�ضفات فان �ضركة 

�ضحار للطاقة م�ضطرة اىل ت�ضغيل املحطة بوقود الديزل ملدة 3 ايام متوا�ضلة طبقًا ل�ضروط اتفاقية �ضراء الطاقة واملياه و اتفاقية بيع 

الغاز الطبيعي . �ضتقوم وزارة النفط و الغاز بتعوي�س �ضركة �ضحار للطاقة عن التكاليف الإ�ضافية التي ترتتب عن ت�ضغيل املحطة بوقود 

الديزل واية تدين يف معدل ال�ضعة الذي قد ين�ضاأ ب�ضبب ذلك.  

مياه البحر

تقوم احلكومة بتوفري مياه البحر املعاجلة و امل�ضفاة ملدة 15 عامًا )تبداأ و تنتهي مع اتفاقية �ضراء الطاقة و املياه(. و ح�ضب اتفاقية 

�ضحب مياه البحر فان م�ضوؤلية �ضركة جمي�س للخدمات ال�ضناعية هي ت�ضغيل و �ضيانة و توفري مرافق �ضحب و طرح مياه البحر و توفري 

مياه بحر مكلورة اىل �ضركة �ضحار للطاقة مقابل ان تقوم �ضركة �ضحار للطاقة بالدفع �ضهريًا اىل �ضركة جمي�س للخدمات ال�ضناعية. 

الربط الكهربائي

يتم ت�ضدير الطاقة املنتجة اىل نقطة التو�ضيل يف املحطة الفرعية 220 كيلوفولت يف ال�ضبكة اململوكة من قبل ال�ضركة العمانية لنقل 

الكهرباء ح�ضب اإتفاقية الربط الكهربائي. مت الدخول يف اإتفاقية الربط الكهربائي يف يونيو 2011 و هي �ضارية حتى انتهاء اتفاقية 

�ضراء الطاقة. اإن اأية ر�ضوم ناجتة عن اإتفاقية الربط الكهربائي ح�ضب اإتفاقية �ضراء الطاقة يتم متريرها اىل ال�ضركة العمانية ل�ضراء 

الطاقة و املياه مما يبقي ال�ضركة على حياد.

الربط املائي

ح�ضب اتفاقية �ضراء الطاقة و املياه فان مياه ال�ضرب يتم ت�ضديرها ح�ضب اتفاقية الربط املائي ال�ضارية ملدة 15 عامًا )تبداأ و تنتهي مع 

اتفاقية �ضراء الطاقة و املياه( اىل مرافق التخزين و ال�ضبكة التالية اململوكة للهيئة العامة للكهرباء و املياه. 

قامت ال�ضركة العمانية ل�ضراء الطاقة و املياه و �ضركة جمي�س للخدمات ال�ضناعية خالل فرتة الت�ضغيل املبدئي ملحطة املياه بالطلب 

من �ضركة �ضحار للطاقة توفري مياه مقطرة )مياه ناجتة عن التبخري قبل التحلية( وذلك ملقابلة الطلب يف منطقة �ضحار ال�ضناعية. 
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يف يوليو 2009  مت الدخول يف عقد طويل المد مع ال�ضركة العمانية ل�ضراء الطاقة واملياه . متت درا�ضة م�ضاألة التزويد طويلة الأمد و 

تبني عدم وجود خماطر للت�ضاميم الأ�ضلية للم�ضروع بل اإنها �ضت�ضيف مزيد من الإيرادات اىل اإيرادات اإتفاقية �ضراء الطاقة واملياه 

ال�ضلية.   

مقاول الهند�ضة و ال�ضراء و البناء

قامت ال�ضركة بالدخول يف عقد مقاول الهند�ضة و ال�ضراء و البناء EPC مع �ضركة �ضحار العاملية للمقاولت و البناء �س م م  و يف 

عقد بالباطن مع �ضركة دو�ضان هيفي اند�ضرتيز. مت النتهاء من اعمال الإن�ضاءات يف 2007 و مت ت�ضوية بع�س امل�ضائل املتبقية يف مار�س 

2008 بناء على اتفاقية ت�ضوية. انتهت فرتة �ضمان مقاول الهند�ضة و ال�ضراء  والبناء يف 28 مايو 2008 و مت الإنتهاء من ت�ضوية امل�ضائل 

القليلة املتبقية يف 2009 من خالل فرتة �ضمان ممددة.

الت�ضغيل وال�ضيانة

تقوم �ضركة �ضحار للت�ضغيل و ال�ضيانة �س.م.م باعمال الت�ضغيل و ال�ضيانة للمحطة وهي �ضركة تابعة ل�ضركة �ضويز تراكتيبيل للت�ضغيل 

و ال�ضيانة – عمان �س.م. م )�ضتومو( و هي �ضركة ذات خربة ت�ضغيلية يف املنطقة.  ي�ضمل العقد ب�ضورة عامة التايل:

• املتابعة اليومية لعمليات املحطة و �ضراء قطع الغيار و اأعمال ال�ضيانة ال�ضرورية للقيام باأعمال ال�ضيانة الدورية;	

• التدريب و املوارد الب�ضرية و مقابلة متطلبات التعمني;	

• �ضيا�ضات و اجراءات ال�ضحة والأمن;	

• اإ�ضدار و ت�ضجيل الفواتري بناء على برنامج طلب الوقود و نظام ال�ضداد;	

• اإجراء اإختبارات الأداء و اإ�ضدار التقارير الفرتية;	

• اإدارة املخزون و النفايات.	

ينتهي عقد الت�ضغيل و ال�ضيانة بتاريخ انتهاء اتفاقية �ضراء الطاقة و املياه. اإن الإلتزامات القائمة على �ضركة �ضحار للت�ضغيل و ال�ضيانة 

التعوي�س عرب عدد من املوؤ�ض�ضات من قبل كل من �ضركة  ENGIE  و جمموعة �ضهيل بهوان  بخ�ضو�س الأداء و الدفع م�ضمونة 

القاب�ضة.  

تفا�ضيل اليرادات 

تتاألف ايرادات الت�ضغيل من ر�ضوم ال�ضعة و ر�ضوم الطاقة و ر�ضوم خمرجات املياه. تخ�ضع هذه العوائد ملوؤ�ضر �ضعر �ضرف الريال العماين 

– الدولر المريكي و موؤ�ضر قوة ال�ضراء المريكي و موؤ�ضر ا�ضعار امل�ضتهلكني العماين. 

ر�ضوم ال�ضعة 

يتم دفع ر�ضوم ال�ضعة عن كل �ضاعة تبقى فيها املحطة جاهزة لالإنتاج و تدفع من قبل ال�ضركة العمانية ل�ضراء الطاقة واملياه. تتكون 

ر�ضوم ال�ضعة من جمموع الر�ضوم التالية:

• ر�ضوم الإ�ضتثمار: تغطي تكاليف راأ�س املال و التكاليف الخرى املرتبطة بامل�ضروع مثل �ضداد ال�ضرائب و خدمة 	

الدين و العائد على راأ�س املال.                  

• ر�ضوم الت�ضغيل و ال�ضيانة الثابتة: تغطي تكاليف الت�ضغيل و ال�ضيانة الثابتة للمحطة و التكاليف الخرى املرتبطة 	

باملحطة .

• ر�ضوم القطاع اجلديد: تغطي ر�ضوم الرتخي�س ح�ضب قانون القطاع و الر�ضوم امل�ضتحقة لل�ضركة العمانية لنقل 	

الكهرباء ح�ضب اتفاقية الربط الكهربائي.
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ر�شوم الطاقة و خمرجات املياه 

العمانية  ال�ضركة  اإىل واملدفوعة من قبل  املنتجة  للكهرباء واملياه  الهام�ضية ق�ضرية املدى  الكلفة  املياه هي  ر�ضوم الطاقة وخمرجات 

ل�ضراء الطاقة واملياه وهي جمموع التايل:

•  تكاليف الت�ضغيل املتغرية	

• تكاليف بداأ الت�ضغيل: تدفع ل�ضركة �ضحار للطاقة كتكاليف بداأ الت�ضغيالت.  	

ر�ضوم الوقود

يقوم ذلك نظريًا على ا�ضتهالك الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء و اإنتاج املياه و الذي يحت�ضب مب�ضاعدة برنامج طلب الوقود على ا�ضا�س 

معدل احلرارة التعاقدي .

حوادث القوة القاهرة 

يف حالة مت منع او اإعاقة �ضركة �ضحار للطاقة من القيام باإلتزاماتها لأ�ضباب خارجة عن �ضيطرة �ضركة �ضحار للطاقة فان ذلك ميثل 

حادثة قوة قاهرة. و بح�ضب اتفاقية �ضراء الطاقة و املياه فان اعالن حادثة القوة القاهرة ينتج عنه متديد فرتة التفاقية بنف�س مقدار 

مدة حادثة القوة القاهرة. يتم تاأخري الإيرادات خالل حوادث القوة القاهرة و تدفع خالل فرتة التمديد.  
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نبذة عن كبار امل�ضاهمني 

) GDF SUEZ ضابقًا  جي دي اف �ضويز� ، ENGIE(  كهربل م م ح

تقوم �ضركة كهربل م م ح باإدارة التطوير و الت�ضييد و الت�ضغيل لأعمال انتاج الكهرباء و املياه ل�ضركة  ENGIE )كانت تعرف �ضابقًا 

باإ�ضم  جمموعة جي دي اف �ضويز( يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال افريقيا.  متتلك �ضركة انرتنا�ضيونال باور 100٪ من �ضركة �ضركة 

كهربل م م ح ، والتي بدورها مملوكة غري مبا�ضرة بالكامل ل�ضركة انرتنا�ضيونال باور املحدودة. 

�ضركة انرتنا�ضيونال باور املحدودة مملوكة بالكامل غري مبا�ضرة من قبل جمموعة ENGIE  و هي احدى ال�ضركات الرائدة يف جمال 

الطاقة و متثل معيار عاملي يف جمال الكهرباء و الغاز و خدمات الطاقة. و تن�ضط املجموعة يف كل جمالت الطاقة: يف الكهرباء و الغاز 

الطبيعي حيث يغطي ذلك الن�ضطة ال�ضابقة لالنتاج حتى الأن�ضطة الالحقة. 

يعمل يف ال�ضركة حوايل 155.000 موظف حول العامل و قد حققت يف 2015 ايرادات بلغت 69 مليار يورو. 

موؤ�ضر   املوؤ�ضرات مثل  العديد من  انها ممثلة يف  كما  باري�س  و  لك�ضمبورغ  بروك�ضل،  ا�ضواق مال كل من  ENGIE مدرجة يف  �ضركة 

و   MSCI Europe و   FTSE Eurotop 100 و   Euronext 100 و   DJ Euro Stoxx 50 و   BEL 20و  CAC 40
)World 120, Eurozone 120, Europe 120 and France 120 ( Euronext Vigeo 

مينا �شحار 1 اأ�س بي يف ليمتد

   

تاأ�ض�ضت مينا لإ�ضتثمار البنية التحتية املحدودة يف 2007 و هي مملوكة من قبل بنك HSBC و فجر كبيتال و الواحة كبيتال ، حيث 

تقوم مينا حاليًا باإدارة �ضندوق للبنية التحتية بقيمة 300 مليون دولر امريكي من مكاتبها الرئي�ضية يف مركز دبي املايل العاملي. 

قامت مينا بتاأ�ضي�س مكانة مرموقة يف جمال ال�ضتثمار يف امللكية اخلا�ضة للبنية  التحتية و لديها احد اكرث فرق العمل تخ�ض�ضًا يف 

جمال الإ�ضتثمار يف املنطقة . يقوم مب�ضاندة الفريق �ضبكة من املجموعة الراعية و امل�ضتثمرين و الو�ضطاء و ال�ضركاء الإ�ضرتاتيجني 

ال�ضندوق  فاإن  التي بني يديها،  ال�ضبكات  و  املوارد  تلك  الأعمال. و من خالل  او�ضاط جمتمعات رجال  تاأثريًا قويًا يف  الذين ميلكون 

يقوم بتقدمي مزيج فريد من قدرة منقطعة النظري يف الإ�ضتثمار املجدي و خربات التنفيذ. قامت مينا باإمتام جمموعة من  ال�ضفقات 

البارزة يف املنطقة و حت�ضلت على جمموعة من اجلوائز املعتربة متثل خري �ضاهد على ادائها الفائق.  

www.menainfrastructure.com ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع ال�ضركة على الرابط

�شندوق تقاعد وزارة الدفاع

�ضندوق تقاعد وزارة الدفاع هو موؤ�ض�ضة قانونية عامة منظمة و م�ضجلة ح�ضب املر�ضوم ال�ضلطاين رقم 93/87 ال�ضادر يف 29 دي�ضمرب 

1993. يعترب �ضندوق تقاعد وزارة الدفاع احد اكرب �ضناديق التقاعد يف �ضلطنة عمان و م�ضتثمر رئي�ضي يف �ضوق املال املحلي يف جمايل 

راأ�س املال و ال�ضندات كما انه ن�ضط يف امل�ضاريع ال�ضتثمارية و الن�ضطة العقارية.  و ميّثل ال�ضندوق يف جمال�س اداراة عدة موؤ�ض�ضات 

مرموقة يف �ضلطنة عمان. 
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�شركة �شوجك�س )عمان( �س.م. م 

بداأت �ضركة �ضوجك�س العاملية اأعمالها ك�ضركة مقاولت �ضغرية يف 1971 حيث �ضاهمت و ب�ضورة وا�ضحة يف عملية التنمية املت�ضارعة 

يف �ضلطنة عمان.

منت �ضركة �ضوجك�س يف فرتة وجيزة اىل جمموعة �ضركات متعددة اجلن�ضيات متتد ان�ضطتها يف ال�ضرق الو�ضط و افريقيا و اوروبا و 

الوليات املتحدة المريكية. 

يف 15 نوفمرب 1984 ا�ضتحوذت جمموعة �ضركات بهوان على كل �ضركة �ضوجك�س يف عمان و اعادت ت�ضميتها با�ضم �ضركة �ضوجك�س عمان 

�س.م.م  و تلى ذلك فك جميع الرتباطات القانونية مع �ضركة �ضوجك�س العاملية.

وا�ضلت �ضوجك�س عمان ب�ضفتها �ضركة تابعة ملجموعة �ضهيل بهوان عملياتها يف �ضلطنة عمان و اخلارج عن طريق خدماتها يف توريد 

و بناء و ت�ضغيل و �ضيانة جمموعة من امل�ضاريع الكبرية ت�ضتمل على ان�ضطة خمتلفة مثل م�ضاريع الهند�ضة و التوريد و البناء ملحطات 

الكهرباء و حتلية املياه ، خطوط نقل الطاقة و املحطات الفرعية امل�ضاحبة حتى و مع جهد 132 كيلوفولت.

 تقوم �ضركة �ضوجك�س عمان بالن�ضطة التالية:

اإدارة و جتهيز و ت�ضغيل و �ضيانة :

• حمطات الكهرباء: حمطات الدورة املزدوجة ذات ال�ضعة العالية.	

• حمطات حتلية املياه: حمطات حتلية مياه البحر ذات ال�ضعة العالية عن طريق التقطري متعدد املراحل  و التنا�ضح 	

العك�ضي. 

•  معاجلة املياه و مياه ال�ضرف ال�ضحي.	

• الأعمال الهند�ضية و الإ�ضت�ضارية ملحطات الكهرباء و حتلية املياه. 	

تقوم �ضوجك�س عمان اي�ضا باإ�ضتق�ضاء الفر�س الإ�ضتثمارية يف قطاع الكهرباء و املياه و تتواجد ال�ضركة حاليًا يف عمان و اجلزائر و 

الهند. 
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مناق�ضة و حتليل الإدارة

هيكل القطاع و تطوره

مت ا�ضدار مر�ضوم قانون تنظيم وتخ�ضي�س قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به يف  2004 و مت اإن�ضاء هيئة تنظيمية م�ضتقلة للقطاع وهي 

هيئة تنظيم الكهرباء التي تقوم بتنظيم تطور القطاع وفقًا لربنامج وا�ضح مت �ضياغته لت�ضجيع م�ضاركة القطاع اخلا�س على اأ�ض�س 

طويلة الأمد.

مت ار�ضاء م�ضروع �ضحار امل�ضتقل لإنتاج الطاقة واملياه  اىل جمموعة امل�ضتثمرين التي اأ�ض�ضت �ضركة �ضحار للطاقة وذلك يف اأعقاب 

عملية تناف�ضية يف تقدمي العطاءات اف�ضى اىل اإر�ضاء امل�ضروع اىل اقل العرو�س. 

تقع املحطة يف ميناء �ضحار ال�ضناعي حيث يعمل يف ان�ضطة الت�ضغيل و ال�ضيانة يف موقع املحطة 80 موظف تقريبًا. يقع املكتب الرئي�ضي 

و مركز اعمال املوظفني لل�ضركة يف م�ضقط. 

الفر�س واملخاطر

مت اإن�ضاء ال�ضركة على وجه التحديد من اجل بناء، متلك و ت�ضغيل املحطة الواقعة يف �ضحار و ح�ضب ترخي�س التوليد ال�ضادر عن هيئة 

تنظيم الكهرباء فاإنه ل ميكن لل�ضركة الدخول يف م�ضاريع جديدة اخرى. 

 تتمتع �ضركة �ضحار للطاقة بتدفق مدفوعات م�ضمونة طويلة الأمد وذات خماطر منخف�ضة جدًا.  

توفر اتفاقية �ضراء الطاقة و املياه طويلة الأمد مع م�ضرتي م�ضمون )احلكومة( احلماية لل�ضركة من خماطر الطلب و الأ�ضعار  وتقلبات 

ال�ضوق. 

يتم ا�ضتالم اليرادات ح�ضب اتفاقية �ضراء الطاقة و املياه على ا�ضا�س ال�ضعة املتوافرة )ر�ضوم ال�ضعة( ا�ضافة اىل تدفق ايرادات متغرية 

بناء على الطاقة الكهربائية املنتجة فعليًا )ر�ضوم الطاقة(. ان ا�ضتالم تلك الإيرادات اأمر م�ضمون حيث يتم الإ�ضتالم من ال�ضركة 

العمانية ل�ضراء الطاقة و املياه امل�ضمونة من قبل حكومة �ضلطنة عمان. 

يتم تخفيف خماطر انقطاع تزويد الغاز عن طريق اتفاقية �ضراء الغاز طويلة الأمد مع وزارة النفط و الغاز ب�ضلطنة عمان و التي تتوافق 

مع �ضروط اتفاقية �ضراء الطاقة و املياه. 

تبقى خماطر التكنولوجيا منخفظة جدًا اذا مت الأخذ بالإعتبار التكنولوجيا املعتمدة و �ضجل الت�ضغيل الثابت كما ان خماطر الت�ضغيل 

و ال�ضيانة منخف�ضة بناء على خربة املقاول )�ضركة �ضحار للت�ضغيل و ال�ضيانة( و �ضجله يف ت�ضغيل م�ضاريع الطاقة و املياه امل�ضتقلة. و 

ح�ضب عقد الت�ضغيل و ال�ضيانة، فاإن �ضركة �ضحار للطاقة ل تقوم مب�ضاندة اية خماطر فيما يخ�س تكاليف اعمال الت�ضغيل و ال�ضيانة 

املعتادة. 

تّتبع �ضركة �ضحار للطاقة لتمويل الديون ال�ضلوب النموذجي يف التمويل بدون حق الرجوع. 

و تعول ال�ضلطات كثريًا على �ضركة �ضحار للطاقة لتوفري مياه ال�ضرب للمناطق ال�ضمالية من ال�ضلطنة. ان مثل هذا الأمر يعر�س ال�ضركة 

ملخاطر الإعتمادية و اجلاهزية يف حالة عدم الوفاء باملتطلبات التعاقدية بخ�ضو�س ال�ضيانة الدورية ، كما حدث يف ال�ضنوات ال�ضابقة.   
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املوؤ�شرات املالية

يو�ضح التايل اأداء ال�ضركة خالل ال�ضنة احلالية و الأعوام الأربعة املا�ضية:

20172016201520142013جميع املبالغ : مليون ريال عماين 

12/0304/5433/7564/4145/137�ضايف الربح

264/48566/30762/65747/03347/539جمموع اليرادات

3146/455150/439160/431164/384171/823جمموع ال�ضول 

422/10122/10122/10122/10122/101راأ�س املال 

589/037100/436112/387120/340127/973الديون )طويلة الأجل(

6111/138122/537134/488142/441150/074دين و راأ�س املال  

7221/01221/01221/01221/01221/01جمموع الأ�ضهم )مليون(

831/03629/00627/18827/07826/995جمموع الأ�ضول )قبل عجز التحوط(

20172016201520142013

10.8٪9.4٪6.00٪6.9٪3.1٪1÷2 هام�س �ضايف الربح   

3.0٪2.7٪2.3٪3.0٪1.4٪1÷3العائد على جمموع الأ�ضول

23.2٪20٪17.0٪20.6٪9.2٪1÷4العائد على راأ�س املال

14.7٪15.50٪16.4٪18.0٪19.9٪4÷6ن�ضبة راأ�س املال )على الدين+ راأ�س املال(   

10.0٪8.6٪7.1٪4.1٪-توزيعات عادية - ارباح مرحلية

-11.0٪9.4٪8.2٪-توزيعات عادية - ارباح ختامية 

10.0090.0210.0170.0200.022÷7ن�ضبة العائد الأ�ضا�ضي لل�ضهم الواحد

80.1400.1310.1230.1230.122÷7�ضايف الأ�ضول لل�ضهم الواحد

حتليل النتائج 

حققت �ضركة �ضحار للطاقة يف 2017 اأرباحًا بلغت 2.030 مليون ريال عماين )مليونان وثالثون األف ريال عماين(. يف 2016 كانت 

اأرباح ال�ضركة عند 4,543مليون ريال عماين ) اربعة ماليني وخم�ضمائة وثالثة واربعون الف  ريال عماين(. اإن الفروق ال�ضلبية  مبقدار 

2,513 مليون ريال عماين ) مليونان وخم�ضمائة وثالثة ع�ضر الف ريال عماين( بني ارباح 2017 و 2016 يرجع اىل �ضايف تاأثري العنا�ضر 

التالية:

• اأدت الزيادة يف معدل �ضريبة الدخل من 12٪ اإىل 15٪ اإىل زيادة يف م�ضروف �ضريبة الدخل لل�ضنة، ويرجع ذلك اأ�ضا�ضا 	

اإىل اإعادة تقييم التزام ال�ضريبة املوؤجلة نتيجة الزيادة يف معدل الفائدة مما كان له  التاأثري ال�ضلبي مبقدار  2.862 مليون 

ريال عماين) مليونان وثمامنائة واإثنان و�ضتون الف ريال عماين (.  

• التعريفة )ح�ضب 	 انخفا�س  ب�ضبب  الفائت  العام  مع  مقارنة   2017 املياه يف  و  للكهرباء  بالن�ضبة  ال�ضعة  ر�ضوم  تخفي�س  مت 

اتفاقية �ضراء الطاقة و املياه(، مما كان له التاثري ال�ضلبي قدره 0.473 مليون ريال عماين ) اربعمائة وثالثة و�ضبعون الف 

ريال عماين(. 

• ل توجد مبيعات للمياه املعاجلة اىل �ضركة جمي�س للخدمات ال�ضناعية نتجية ت�ضغيل حمطة جمي�س للخدمات ال�ضناعية 	

مما كان له تاثري �ضلبي مبقدار 0.221 الف ريال عماين ) مائتان وواحد وع�ضرون الف ريال عماين(. 

• اإىل 	 بالإ�ضافة  للوقود،  اإيجابي  2017 وهام�س  الق�ضري يف  الفاقد  نتيجة لإنخفا�س  للم�ضغل  املدفوعة  الرتفاع يف احلوافز 
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عماين ريال  مليون   0.449 مبقدار  ال�ضلبي  التاأثري  كان  مما   ،2016 يف  امل�ضغل  مع  اليه  التو�ضل  مت  التي  الت�ضوية   اتفاق 

) اربعمائة وت�ضعة واربعون الف ريال عماين (. 

• فاقد ق�ضري اقل خالل العام مقارنة مع العام املا�ضي ويرجع ذلك اأ�ضا�ضا اإىل حادث املوقد GT1 بعد ف�ضل اختبار تغيري 	

زيت الوقود يف اأبريل 2016، مما كن له تاأثري اإيجابي مبقدار 0.778 ريال عماين )�ضبعمائة وثمانية و�ضبعون الف ريال 

عماين (. 

• مت �ضداد و ت�ضوية ديون التمويل )القرو�س و املقاي�ضة( ح�ضب التفاقيات و عليه مت حتمل �ضايف فائدة متويل اأقل خالل 	

ال�ضنة اجلارية والتي كان لها تاأثري ايجابي على �ضايف الربح يف 2017 مبقدار 0.818 مليون األف ريال عماين. 

حتليل امليزانية العمومية 

• يتم ا�ضتهالك “ممتلكات و اآلت و معدات” بثبات على ا�ضا�س طريقة الق�ضط الثابت. قامت ال�ضركة يف 2017 بالإ�ضتثمار 	

ال�ضنوات  و تطابقًا مع  املطلوبة.   ال�ضيانة  باأعمال  القيام  و  املعدات  بتدوير  الت�ضغيل  لل�ضماح ملقاول  يف حت�ضينات املحطة 

ال�ضابقة، تقوم ال�ضركة مبوا�ضلة ر�ضملة تكاليف ازالة املمتلكات و الالآلت و املعدات التي �ضتتكبدها يف نهاية العمر النتاجي 

للمحطة يف عام 2037.

• ح�ضاب املدينني ميثل فاتورة �ضهر واحد يف نهاية ال�ضنة احلالية غري مدفوعة يف ح�ضاب املدينني بنهاية ال�ضنة وفاتورة �ضهر 	

واحد يف نهاية ال�ضنة ال�ضابقة )ح�ضب اتفاقية �ضراء الطاقة و املياه(. 

• ارتفع النقد و الأر�ضدة البنكية يف نهاية 2017 مقارنة مع 2016 ب�ضبب تعوي�ضات التاأمني التي ا�ضتملت خالل ال�ضنة.  	

• يتم ت�ضجيل عجز التحوط يف ح�ضاب الأ�ضهم ب�ضبب الإختالف يف القيمة العادلة خلم�ضة من عقود مقاي�ضة �ضعر الفائدة 	

لل�ضركة والتي ل توؤثر يف ربحية ال�ضركة . كان عند 6.163 مليون ريال عماين ) �ضتة ماليني و مائة وثالثة و�ضتون الف ريال 

عماين(. الأمر نف�ضه يف 2015 كان 9.356 مليون ريال عماين )ت�ضة ماليني وثالثمائة و�ضتة وخم�ضون  اآلف ريال عماين(.

• يحت�ضب عجز التحوط عند كل ميزانية عمومية ح�ضب املعيار IAS 39  و ميثل اخل�ضارة التي ميكن ان  تتكبدها ال�ضركة 	

اذا ما ارتاأت انهاء عقود املقاي�ضة تلك يف هذا التاريخ. على اأية حال ، فاإنه و بح�ضب �ضروط اإتفاقيات التمويل فانه ل يحق 

ل�ضركة �ضحار للطاقة اإنهاء عقود املقاي�ضة وعليه فان اخل�ضارة نظرية فقط. 

• قامت ال�ضركة ب�ضداد اأق�ضاط القرو�س طويلة الأجل و �ضداد مقاي�ضاتها ح�ضب برنامج �ضداد القرو�س املتفق عليه و عقود 	

املقاي�ضة. مت �ضداد مبلغ ا�ضايف خالل ال�ضنة  قدره 2.657 مليون ريال عماين ) مليونان و�ضتمائة و�ضبعة وخم�ضون الف ريال 

عماين( مبوجب الية ازالة النقد.   

توزيعات الأرباح

مبوجب اتفاقيات التمويل املربمة مع املقر�ضني  ، تخ�ضع �ضركة �ضحار للطاقة لآلية اإزالة النقد تبداأ من 30 �ضبتمرب 2015 حتى �ضداد 

كامل الدين القائم. هذه الآلية �ضتعيق توزيعات الرباح على حيث �ضيتم توجيه جميع النقد املتوفر ل�ضداد الديون. وما مت الإف�ضاح عنه 

�ضابقا، فاإن توزيعات الأرباح قد انتهت يف عام 2016 ولن يون هناك توزيعات اأرباح على امل�ضامني حتى يتم اإعادة هيكلة  دين ال�ضرة 

والتعامل مع عملية ازالة النقد بنجاح.

النظرة امل�شتقبلية لعام 2018

نظرًا لطبيعة اأعمال ال�ضركة و هيكلها و يف اعقاب احلوادث الفنية و التقنية التي واجهتها يف ال�ضنوات ال�ضابقة، والجراءات الت�ضحيحية 

التي اتخذتها ال�ضركة ،  فان جمل�س الإدارة و الإدارة التنفيذية على ثقة من حتقيق ال�ضركة اهدافها من ناحية ال�ضحة و ال�ضالمة و من 

ناحية الأهداف الت�ضغيلية و املالية خالل 2018.  تلتزم �ضركة �ضحار للطاقة مبوا�ضلة خدمة �ضلطنة عمان بكل ثقة يف �ضوء مواجهة 

التحديات النا�ضئة عن ارتفاع الطلب على الكهرباء و املياه. غري ان، و بالإ�ضارة اىل مامت ذكره يف تقرير جمل�س الإدارة، فاإنه لن تكون 

هناك توزيعات اأرباح للم�ضاهمني ب�ضبب اآلية اإزالة النقد الإلزامية حيث �ضيتم توجيه جميع النقد املتوفر ل�ضداد الديون ح�ضب اتفاقيات 

الت�ضهيالت التي ابرمتها ال�ضركة.
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نظام الرقابة الداخلية و كفاءته

توؤمن ال�ضركة باأنظمة رقابة داخلية قوية كاأداة ت�ضاهم يف معايري عالية للحوكمة و الت�ضغيل و اإدارة ال�ضركة. 

 �ضرعت �ضركة �ضحار للطاقة يف 2009 يف تطبيق اآلية تدقيق داخلي ت�ضتق�ضي مراجعة دقيقة جلميع الإجراءات الداخلية لل�ضركة حيث 

يتم التعرف على املخاطر و تنفيذ اجراءات املراقبة و توزيع املهام.    

 

واىل جانب الرقابة الداخلية فاإن امل�ضاهمني الرئي�ضيني و جلنة التدقيق يقومون بالإ�ضراف واملتابعة  الدورية يف �ضبيل موا�ضلة ال�ضركة 

حت�ضني بيئة الرقابة و احلفاظ على رقابة عالية الكفاءة وكافية. 

كما تقع على عاتق املدقق الداخلي م�ضئولية مراجعة م�ضتوى اإلتزام ال�ضركة مع قوانني و اأنظمة الهيئة العامة ل�ضوق املال. و منذ 2015 

الإلتزام و حت�ضني  الداخلي يح�ضل على م�ضاندة من �ضركة تدقيق خارجية ملراقبة م�ضتوى  فاإن املدقق  التدقيق  و ح�ضب قرار جلنة 

اإجراءات ال�ضركة.  

 اإيداع الأموال امل�شتحقة للم�شتثمرين

نيابة عن ال�ضركة قامت �ضركة م�ضقط للمقا�ضة واليداع يف 2017 بتحويل مبلغ وقدره 3160.718   ريال عماين )ثالثة اآلف و مائة و 

�ضتون ريال  و �ضبعمائة  و ثمانية ع�ضر بي�ضة( متثل املبالغ الغري م�ضتلمة عن الرباح للفرتتة من 1 يناير 2016 اىل 30 يونيو 2016 اىل 

�ضندوق امانات امل�ضثمرين.    
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 تقرير حوكمة ال�رشكة

تق�ضي توجيهات الهيئة العامة ل�ضوق املال ب�ضلطنة عمان بتطبيق ميثاق تنظيم واإدارة ال�ضركات املدرجة ب�ضوق م�ضقط لالأوراق املالية 

مبوجب التعميم رقم 2002/11 ال�ضادر بتاريخ 3 يونيو 2002.

قامت الهيئة العامة ل�ضوق املال باإ�ضدار ميثاق حوكمة �ضركات امل�ضاهمة العامة يف يوليو 2015 على ان يتم العمل به من تاريخ 1 يوليو 2016. 

توؤمن �ضركة �ضحار للطاقة �س.م.ع.ع ان ميثاق تنظيم واإدارة ال�ضركات يعد اأداة فّعالة لتطوير الأداء الت�ضغيلي واملايل لل�ضركات املدرجة 

حيث ي�ضمن امل�ضائلة التي تقود اإىل ال�ضفافية و�ضمان املعاملة العادلة بني كافة امل�ضتثمرين،  الأمر الذي يقود يف النهاية اىل زيادة ثقة 

امل�ضاهمني احلاليني وامل�ضتثمرين اجلدد.

و يف هذا ال�ضدد توؤكد ال�ضركة التزامها مبيثاق تنظيم و اإدارة ال�ضركات و العمل نحو بلوغ اعلى م�ضتويات مقايي�س احلوكمة لتعزيز 

مكانتها ك�ضركة ممتازة.  

         

وعماًل بامللحق رقم 3 من امليثاق املذكور، فان ال�ضركة ترفق هذا الف�ضل اخلا�س حول ميثاق التنظيم يف قوائمها املالية ال�ضنوية عن 

ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2017.

جمل�س اإدارة ال�شركة

 

يف تاريخ 22 يوليو 2015، قامت الهيئة العامة ل�ضوق املال باإ�ضدار التعميم رقم خ/2015/4 بخ�ضو�س ا�ضدار امليثاق اجلديد حلوكمة 

�ضركات امل�ضاهمة العامة و العمل به بدءًا من 1 يوليو 2016، باإ�ضتثناء الحكام املتعلقة بالع�ضو امل�ضتقل و تعريفه حتى انتهاء مدة الولية 

احلالية ملجل�س الإدارة. و حتى العمل بذلك التعريف اجلديد، قررت ال�ضركة تعريف الع�ضاء ح�ضب التعريف احلايل مليثاق احلوكمة 

ال�ضادر عن الهيئة العامة ل�ضوق املال. 

اأ- فيما يلي ت�ضكيل جمل�س الإدارة و فئات الع�ضاء و�ضجل ح�ضورهم وعدد اإجتماعات املجل�س التي عقدت خالل ال�ضنة:

ا�ضم ع�ضو جمل�س الدارة 

ت�ضنيف 

الع�ضاء 

اأنعقاد اجتماع  جمل�س الدارة  وعدد مرات  احل�ضور  خالل 2017 
ااجلمعية 

العامة 

ال�ضنوية 

2017

ح�ضور  

اجلمعية 

العامة 

2017

27

فرباير 

 24

ابريل  

24

يوليو

 20

اغ�ضط�س

23

اكتوبر
املجموع

الفا�ضل/ �ضيف بن عبداهلل احلارثي 

)رئي�س جمل�س الإدارة(

مر�ضح غري 

م�ضتقل
PPPPP5PP

الفا�ضلة / ان �ضتيفاين نغوين كي

) نائب الرئي�س ( 
 

غري 

م�ضتقل
PP--P3P-

الفا�ضل/ �ضامي بن عبداهلل بن 

خمي�س الزدجايل  

مر�ضح غري 

م�ضتقل
PPPPP5PP

الفا�ضل / جريونيمو رورا
مر�ضح غري 

م�ضتقل
PPP-P4--

الفا�ضل / اأحمد بن �ضلطان اليعقوبي
مر�ضح غري 

م�ضتقل
PPPPP5PP

PPPPP5PPم�ضتقلالفا�ضل/ نفنيت كا�ضبيكار
-PPPPP5Pم�ضتقلالفا�ضل/ تا�ضفني يا�ضني

الفا�ضل / تي ان �ضندرا راجو
مر�ضح غري 

م�ضتقل
PPPPP5--

--PPP-P4م�ضتقلالفا�ضل / روداك علي اقبال  

-PPP-P4Pم�ضتقلالفا�ضلة/ ايزابيل غوناي دميري

--------م�ضتقلالفا�ضل/ رافيندراث فينا *

--P----1م�ضتقلالفا�ضل/ ايان فيليب لوران�س**

-PP--2Pم�ضتقلالفا�ضل/ خمي�س خليفة الها�ضمي**

* مت تعينه خالل العام
** ا�ضتقال خالل العام  
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ب ( ع�ضوية اع�ضاء جمل�س اإدارة ال�ضركة يف جمال�س اإدارات �ضركات م�ضاهمة يف �ضلطنة عمان خالل ال�ضنة: 

 ا�شم ال�شركة املن�صب اأ�شم الع�شو

 �ضركة م�ضقط للغازات �س م ع ع ع�ضو الفا�ضل / �ضامي عبداهلل الزدجايل

مرفق يف هذا امللحق نبذة عن اأع�ضاء جمل�س الإدارة و فريق الإدارة.

جلنة التدقيق

تو�ضيف خمت�ضر للجنة التدقيق:أ- 

 الواجبات التف�ضيلية وامل�ضوؤوليات للجنة التدقيق مو�ضحة يف ميثاق جلنة التدقيق واملوافق عليها من قبل جمل�س الدارة ، ح�ضب 

حدود املهام و تفا�ضيل �ضلطة التفوي�س. 

تكمن املهمة ال�ضا�ضية للجنة التدقيق يف م�ضاعدة جمل�س الإدارة  للوفاء مب�ضئولياته التي قد ي�ضهو عنها و ذلك مبراجعة:

• التقارير املالية و البيانات املالية الخرى التي تقدمها ال�ضركة اىل اأي جهة حكومية او اىل اجلمهور،	

• التي 	 املبادىء  و  بالقانون  الإلتزام  و  املحا�ضبة  و  بالتمويل  اخلا�ضة  لل�ضركة  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  مراجعة 

و�ضعتها الإدارة التنفيذية و جمل�س الإدارة،

•  عمليات تقدمي تقارير التدقيق ، اإدارة املخاطر،  املحا�ضبة و اإعداد التقارير املالية ب�ضفة عامة.	

و من منطلق هذه امل�ضئوليات فانه جلنة التدقيق ت�ضجع التطور امل�ضتمر و تراعي الإلتزام ب�ضيا�ضات ال�ضركة والإجراءات و املمار�ضات 

على جميع امل�ضتويات.

الواجبات و امل�ضئوليات الرئي�ضية للجنة التدقيق:

• العمل كطرف حمايد و مو�ضوعي ملراقبة عمليات اإعداد التقارير املالية و نظام الرقابة الداخلية،	

• مراجعة و تقييم اعمال التدقيق القانوين و الداخلي لل�ضركة،	

• توفري و�ضيلة اإت�ضال مفتوحة بني املدقق القانوين والداخلي لل�ضركة و بني الإدارة العليا و جمل�س الإدارة.	

متتلك جلنة التدقيق ال�ضلطة ملقابلة املدقق الداخلي و اخلارجي دون ح�ضور الإدارة. تقوم جلنة التدقيق و ب�ضفة �ضنوية مبراجعة اداء 

املدقق اخلارجي قبل ال�ضروع يف تعيينهم و حتديد اتعابهم يف اجلمعية العامة ال�ضنوية العادية.

جلنة التدقيق : فئات الع�ضاء و �ضجل ح�ضورهم:ب- 

ا�شم ع�شو جلنة التدقيق

الإجتماعات خالل 2017

املن�صب
31 

يناير

26 

فرباير

23 

ابريل

23 

 يوليو

17 

 اأغ�شط�س

22 

 اأكتوبر
املجموع

PPPPPP6الرئي�سالفا�ضل/ نفنيت كا�ضبيكار

PPPP-P5 ع�ضوالفا�ضلة/ ايزابيل غوناي دميري

PPP3---ع�ضوالفا�ضل/ تا�ضفني يا�ضني

PP----2 ع�ضوالفا�ضل/ ايان فيليب لوران�س**

** ا�ضتقال خالل ال�ضنة

 ج- اتعاب احل�ضور

تقوم ال�ضركة بدفع مبلغ 200 ريال عماين حل�ضور اي اجتماع لكل ع�ضو.  
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جلنة الرت�شيحات و املكافاأت

تو�ضيف خمت�ضر للجنة التدقيق:أ- 

قامت ال�ضركة خالل العام بت�ضكيل جلنة “الرت�ضيحات و املكافاآت” و املوافقة على �ضيا�ضاتها و اإجراءاتها خالل اجتماع جمل�س 

الإدارة بتاريخ 18 يوليو 2016. 

رقم  بالتعميم  ال�ضادر  احلوكمة  ميثاق  ح�ضب  مب�ضئولياته  الوفاء  يف  الإدارة   جمل�س  م�ضاعدة  هو  للجنة  الرئي�ضي  الهدف  اإن 

خ/2015/4 ال�ضادر يف يوليو 2015.

ميكن اخت�ضار الوارد اعاله يف التايل: 

تعزيز كفاءة اأداء املهام املختلفة املنوطة بلجنة الرت�ضيحات و املكافاآت. اأ- 

ان�ضاء اطار مرجعي مل�ضاعدة جلنة الرت�ضيحات و املكافاآت يف التايل: ب- 

• تقدمي �ضيا�ضة التعاقب 	

• البحث و تر�ضيح ا�ضخا�س موؤهلني لالإلتحاق باملجل�س كاأع�ضاء موؤقتني و ل�ضغل منا�ضب يف الإدارة العليا.	

• اعداد �ضيا�ضة التعوي�ضات و املكافاآت 	

ج- حتديد م�ضوؤوليات  و واجبات و �ضلطات جلنة الرت�ضيحات و املكافاآت.

د- حتديد الهيكل الإداري و الوظيفي للجنة الرت�ضيحات و املكافاآت.   

جلنة الرت�ضيحات و املكافاآت : فئات الع�ضاء و �ضجل ح�ضورهم:ب- 

ا�شم ع�شو جلنة التدقيق

اجتماعات اللجنة خالل 2017

املجموع 22 اكتوبر 15 يونيو 23 ابريل26 فربايراملن�صب

PPPP4الرئي�سالفا�ضل / رودك اقبال*  

PPPP4 ع�ضوالفا�ضل/ جريونيمو رورا

P1--- ع�ضو الفا�ضلة / ان �ضتيفاين نغوين كي

PP--2الرئي�سالفا�ضلة/ خمي�س بن خليفة الها�ضمي  **

*مت تعيينه خالل ال�ضنة

** ا�ضتقال خالل ال�ضنة

اتعاب احل�ضور ج- 

تقوم ال�ضركة بدفع مبلغ 200 ريال عماين حل�ضور اي اجتماع لكل ع�ضو.  

عملية تر�شيح الأع�شاء

يخ�ضع انتخاب املجل�س لأحكام النظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة )املواد من 19 حتى 24( . مت اإنتخاب اأع�ضاء جمل�س الإدارة  يف 29 مار�س 

2015  لفرتة ثالث �ضنوات حيث متت عملية النتخاب بناًء على النظام الأ�ضا�ضي املعّدل لل�ضركة . ووفقًا للتعميم ال�ضادر من الهيئة 

العامة ل�ضوق املال حت�ضل ال�ضركة على » ا�ضتمارة تر�ضيح« من جميع الع�ضاء.  و يقوم اأمني عام ال�ضركة و امل�ضت�ضار القانوين بالتحقق 

من �ضحة و قانونية ال�ضتمارات قبل ار�ضالها اىل الهيئة العامة ل�ضوق املال.
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املكافاآت

الأع�ضاء -  املكافاآت و اأتعاب احل�ضور  اأ( 

بناء على قرار الهيئة العامة ل�ضوق املال رقم 2005/11 فقد مت حتديد املكافاآت و بدلت احل�ضور حتى 5٪ من �ضايف الربح بعد 

اقتطاع الحتياطي القانوين و خم�ض�س اأرباح بن�ضبة 5 ٪  مع وجود �ضقف حمدد لذلك ح�ضب القرار. 

 مت دفع مكافاآت اجمالية اىل الأع�ضاء كما يلي : 

20172016

ريال عماينريال عماين

37.600156.000جمموع مكافاآت اأع�ضاء جمل�س الإدارة  و بدلت احل�ضور

)19.000()24.600(بدلت احل�ضور

13.000137.000مكافاآت اأع�شاء جمل�س الإدارة  

يو�ضح اجلدول التايل بدلت ح�ضور جل�ضات اإجتماعات جمل�س الإدارة خالل العام. ل تقوم ال�ضركة بدفع اتعاب ح�ضور اجتماعات 

اللجان املنبثقة عدا جلنة التدقيق و جلنة الرت�ضيحات و املكافاآت، و يتم احت�ضاب مكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة على اأ�ضا�س عدد 

م�ضاركات الع�ضو يف اجتماعات جمل�س الإدارة . 

تعترب امل�ضاركة يف اجتماعات جمل�س الدارة واجتماعات جلنة التدقيق عن طريق الجهزة املرئية م�ضاركة باحل�ضور بينما ل يتم 

الخذ باحل�ضور بالوكالة يف احت�ضاب املكافاأة.

مل يتم دفع مكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة لل�ضنة 2016 بعد حيث اأنه مل يتم مناق�ضته واملوافقة عليه يف  اجتماع اجلمعية العامة 

العادية ال�ضنوية املنعقدة يف مار�س 2017 ، بناء على تعليمات الهيئة العامة ل�ضوق املال . 

لل�شنة 2016 

ا�شم الع�شوم
 عدد

الجتماعات

 اإجمايل بدل

احل�شور املدفوع

 ريال عماين

 اجمايل

املكافاآت

 ريال عماين

41.60013.366الفا�ضل/ �ضيف بن عبداهلل احلارثي ) رئي�س جمل�س الإدارة(1

31.40010.024الفا�ضلة / ان �ضتيفاين نغوين كي )نائب الرئي�س(2

31.20010.024  الفا�ضل/ �ضامي عبداهلل خمي�س الزدجايل3

31.40010.024الفا�ضل / جريونيمو رورا4

41.60013.366  الفا�ضل / اأحمد بن �ضلطان اليعقوبي5

42.40013.366الفا�ضل/ نفنيت كا�ضبيكار6

10.024 31.200 الفا�ضل/ تا�ضفني يا�ضني7

41.60013.366 الفا�ضل / تي ان �ضندرا راجو8

1.2006.684 2الفا�ضل/ ايان فيليب لوران�س9

31.20010.024الفا�ضل/ روداك علي اقبال10

41.80013.366الفا�ضل / خمي�س بن خليفة الها�ضمي11

16003.342الفا�ضلة/ ايزابيل غوناي دميري*12

31.80010.024الفا�ضل/ نزار قالب**13

19.000137.000املجموع

*مت تعيينه خالل 2016

**ا�ضتقال خالل 2016
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لل�شنة 2017

عدد الجتماعاتا�شم الع�شوم

اإجمايل بدل 

احل�شور 

املدفوع

ريال عماين 

اجمايل 

املكافاآت

ريال عماين 

52.0008.55الفا�ضل/ �ضيف بن عبداهلل احلارثي ) رئي�س جمل�س الإدارة(1

32.0001.197+4الفا�ضلة / ان �ضتيفاين نغوين كي )نائب الرئي�س(2

52.000855الفا�ضل/ �ضامي عبداهلل خمي�س الزدجايل  3

42.4001.369+4الفا�ضل / جريونيمو رورا4

52.000855الفا�ضل / اأحمد بن �ضلطان اليعقوبي  5

53.2001.882+6الفا�ضل/ نفنيت كا�ضبيكار6

52.6001.369+3الفا�ضل/ تا�ضفني يا�ضني 7

52.000855الفا�ضل / تي ان �ضندرا راجو 8

41.8001.369+1الفا�ضل/ روداك علي اقبال9

42.6001.539+5الفا�ضلة/ ايزابيل غوناي دميري10

--0الفا�ضل/ رافيندراث فينا *11

11.200513+2الفا�ضل/ ايان فيليب لوران�س**   12

2800342الفا�ضل / خمي�س بن خليفة الها�ضمي** 13

24.60013.000املجموع

*   مت تعيينه خالل ال�ضنة
**   ا�ضتقال خالل ال�ضنة

�ضتقوم ال�ضركة ب�ضرف بدلت ح�ضور اأع�ضاء جمل�س الإدارة خالل عام 2018 بواقع 400 ريال عماين لكل ع�ضو عن كل جل�ضة و 200 

ريال عماين لكل ع�ضو عن كل جل�ضة للجنة التدقيق و 200 ريال عماين لكل ع�ضو عن كل جل�ضة للجنة الرت�ضيحات و املكافاآت و بحد 

اأق�ضى 10.000 ريال عماين  لكل ع�ضو.

ب ( كبار املوظفني:

 

بلغ اإجمايل الأجور التي مت �ضرفها اىل كبار املوظفني اخلم�ضة ل�ضركة اإدارة الطاقة ح�ضب اتفاق الإدارة  مبلغ وقدره  184.231 ريال عماين. 

الأن�شطة خالل العام

اأدت جلنة التدقيق واجباتها كما هو مو�ضح يف ميثاق جلنة التدقيق واملوافق عليه من قبل جمل�س الدارة ومتا�ضيا مع خطة العمل املعتمدة. 

قامت اللجنة خالل 2017 و بالنيابة عن جمل�س الإدارة مبراجعة فاعلية اأنظمة الرقابة الداخلية و مقابلة املدقق الداخلي لل�ضركة و 

مراجعة تقرير املدقق الداخلي وتو�ضياته ومقابلة  املدققني اخلارجيني و مراجعة نتائج التدقيق و خطاب الإدارة. 

املوازنة  و مقارنة  ال�ضركة  اأداء  بعر�س  تقوم  والتي  ال�ضركة  اإدارة  املقدمة من  الت�ضغيلية  التقارير  اي�ضًا مبراجعة  الإدارة  قام جمل�س 

املعتمدة مع النتائج الفعلية. 

و ي�ضر جلنة التدقيق و جمل�س الإدارة اإبالغ امل�ضاهمني الكرام اأنه و يف راأيهم فاإن ال�ضركة تتمتع بنظام رقابة داخلي كايف و فّعال.

عالوة على ذلك ، وخالل ال�ضنة مت اأجراء تقيم على املجل�س من قبل كابتل ادفاندج. 

الإلتزام بالقانون

مل يتم فر�س اأية غرامة او خمالفة على ال�ضركة من قبل �ضوق م�ضقط لالأوراق املالية / الهيئة العامة ل�ضوق املال او اأية �ضلطة قانونية 

يف اأية امور تخ�س �ضوق املال خالل الأعوام الثالثة املا�ضية.
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و�شائل الت�شال مع امل�شاهمني وامل�شتثمرين

يتم ن�ضر احل�ضابات ال�ضنوية و احل�ضابات الف�ضلية يف املوقع الر�ضمي ل�ضوق م�ضقط لالأوراق املالية / الهيئة العامة ل�ضوق املال ح�ضب 

تعليمات املخت�ضني. تتم الدعوة للجمعيات العامة عن طريق ار�ضال دعوات بريدية للم�ضاهمني.

 

يقوم رئي�س جمل�س الدارة بالدلء بت�ضريحات �ضحفية عند حدوث انباء او تطورات جديدة ويتم ن�ضر تلك الأخبار على موقع �ضوق 

م�ضقط لالأوراق املالية ح�ضب التعليمات الواردة يف ذلك ال�ضاأن.

تقوم ال�ضركة بالإف�ضاح عن اية اخبار اأو احداث من خالل موقعها على ال�ضبكة العاملية لالنرتنت ب�ضفة دورية للم�ضاهمني، كما ميكن 

  www.soharpower.com :الإطالع على البيانات املالية و الإدارية لل�ضركة على املوقع

تبدي ال�ضركة ا�ضتعدادها الدائم ملقابلة امل�ضاهمني و م�ضت�ضاريهم املاليني متى ما رغبوا يف ذلك.

بيانات ا�شعار ال�شوق

 

فيما يلي بيان مبتو�ضط ارتفاع و انخفا�س �ضعر ا�ضهم ال�ضركة خالل ال�ضنة املالية املنتهية و اداوؤها مقارنة مع موؤ�ضر اخلدمات ب�ضوق 

م�ضقط لالأوراق املالية :

موؤ�شر �شوق م�شقط 

قطاع اخلدمات 

متو�شط  ال�شعر

)ريال عماين(

اعلى �شعر

)ريال عماين(

ادين �صعر

)ريال عماين(
ال�شهر

3023.020 0.227 0.228 0.226 يناير

3007.750 0.224 0.225 0.224 فرباير

2885.540 0.209 0.211 0.208 مار�س

2821.100 0.178 0.178 0.177 ابريل

2771.420 0.157 0.159 0.156 مايو

2600.270 0.158 0.157 0.158 يونيو

2502.340 0.158 0.158 0.158 يوليو

2470.170 0.156 0.158 0.154 اغ�ضط�س

2550.560 0.155 0.155 0.154 �ضبتمرب

2545.380 0.156 0.157 0.156 اكتوبر

2580.420 0.155 0.155 0.155 نوفمرب 

2643.430 0.152 0.152 0.152 دي�ضمرب

ت�شنيف حملة الأ�شهم

فيما يلي تو�ضيح لأنواع امل�ضاهمني كما هو يف 31 دي�ضمرب 2016:

الن�شبة ٪ على راأ�س املال جمموع ال�شهم عدد امل�شاهمني  نوع امل�شاهمني

86.069 190.221.521 6  كبار امل�ضاهمني

1.307 2.888.300 1 اقل من 5٪ و اعلى من ٪1

12.624 27.900.179 8.312 اأ�ضهم عادية اقل من ٪1

100 221.010.000 8.319  املجموع
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اي�شاحات حول مراقب احل�شابات و اأدائه املهني

توىل مكتب بيكر تلي اأم كي اأم )عمان ( �س م م مهام مراقب احل�ضابات اخلارجي  لل�ضركة لعام 2017 . بيكر تلي عمان هم اع�ضاء 

يف جمموعة مقرها دبي وتدير 20 مكتبا مع اأكرث من 250 موظفا يف جميع اأنحاء منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا. املجموعة 

وال�ضركات التابعة هي جزء من بيكر تلي الدولية، ومقرها العاملي يف لندن، اململكة املتحدة. بيكر تلي الدولية هي اإحدى اأكرب 10 اأكرب 

�ضركات املحا�ضبني يف العامل، مع اأكرث من 33.000 موظف يف 769 مكتبا حول العامل.

بلغ  اإجماىل اأتعاب التدقيق املدفوعة لبيكر تلي عمان 12.000 ريال عماين عن ال�ضنة املنتهية فى 31 دي�ضمرب 2017. 

يوؤكد جمل�س الدارة :

• م�ضئوليته عن اعداد البيانات املالية وفقا للمعايري والقواعد  املطبقة . 	

• مراجعة مدى كفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية يف ال�ضركة و التزامه بالقواعد والأنظمة الداخلية . 	

• عدم وجود م�ضائل هامة توؤثر على ا�ضتمرارية ال�ضركة وقدرتها على متابعة عملياتها خالل ال�ضنة املالية القادمة. 	
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نبذة عن اأع�ضاء جمل�س الإدارة   

�شيف بن عبداهلل احلارثي  - الرئي�س ال�صم

2011�شنة اللتحاق

ماج�ضتري الهند�ضة الكيميائية من جامعة نوتينغهام باململكة املتحدة.ال�شهادة الدرا�شية

�ضارك يف اخلربة نفط عمان حيث  تنمية  �ضركة  لدى  املهنية كمهند�س حقول  �ضيف احلارثي حياته  الفا�ضل/  بداأ 

ت�ضميم و ترقية احدى كربيات مرافق ت�ضدير الغاز يف و�ضط عمان. عمل لحقًا يف وظيفة كبري املخططني 

امل�ضال يف  الطبيعي  للغاز  قلهات  ب�ضركة   2006 �ضنة  التحاقه يف  قبل  تنمية نفط عمان  ب�ضركة  الغاز  لإدارة 

وظيفة املن�ضق الفني. يعمل  الفا�ضل/ �ضيف احلارثي لدى �ضركة عمان للغاز الطبيعي امل�ضال يف وظيفة رئي�س 

اخلدمات املوؤ�ض�ضية و �ضابط الإ�ضتثمار. 

ان �شتيفاين نغوين كي – نائب الرئي�س ال�صم

2014�شنة اللتحاق

ماجي�ضتري يف الأعمال و قانون ال�ضرائب.    ال�شهادة الدرا�شية

بداأت الفا�ضلة/ ان �ضتيفاين نغوين كي حياتها املهنية لدى جمموعة جي دي اف �ضويز يف 1998 حيث تقلدت اخلربة

عدة وظائف يف املوارد الب�ضرية منذ ذلك احلني. و من �ضمن ذلك: مديرة العالقات ال�ضناعية يف فرن�ضا، 

اوروبا.  املتحدة-  اململكة  ملنطقة  لندن  و يف  الهند  و  الالتينية  لأمريكا  بلجيكا  الب�ضرية يف  املوارد  مديرة  و 

تعمل منذ  ابريل 2014 يف وظيفة مدير املوارد الب�ضرية و الإدارة ملجموعة ENGIE  للطاقة ملنطقة ال�ضرق 

الأو�ضط و جنوب و و�ضط اآ�ضيا و تركيا.

�شامي بن عبداهلل بن خمي�س الزدجايلال�صم

2012�شنة اللتحاق

بكالريو�س يف املحا�ضبة ، دبلوما يف ادارة انظمة املعلومات ، دبلوما يف التاأمينات الجتماعية ال�شهادة الدرا�شية

يعمل الفا�ضل/ �ضامي الزدجايل لدى �ضندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية منذ 18 عامًا. ي�ضغل حاليًا اخلربة

من�ضب مدير ال�ضرتاكات و هو ع�ضو يف جمعية �ضوؤون �ضناديق التقاعد بدول جمل�س التعاون اخلليجي. 
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جريونيمو روراال�صم

2013�شنة اللتحاق

ماج�ضتري اإدارة الأعمال من معهد اإدارة الأعمال والدرا�ضات التجارية العليا ، بكالوري�س يف العمال الدارية ال�شهادة الدرا�شية

من كلية ESADE لالأعمال. 

التحتيةاخلربة البنية  �ضندوق  مينا  اىل  رورا   جريونيمو  الفا�ضل/  وظيفة  MENA التحق  يف   2010 يونيو   يف 

 مدير ا�ضتثمار، ومتت ترقيته  اىل وظيفة مدير تنفيذي  يف يناير 2013 ويف 1 اغ�ضط�س 2014 ا�ضبح الرئي�س

 التنفيذي ملينا . لدى  الفا�ضل / جريونيمو رورا  خربة متتد لأكرث من 18 عاما يف ا�ضتحواذات البنية التحتية

 و التمويل. التحق مبينا بعد ان كان يعمل لدى جمموعة جي ام ار يف وظيفة  رئي�س هيكلة التمويل لل�ضركات

 الدولية . عمل قبل ذلك لدى �ضركة ابرتي�س وهي ال�ضركة امل�ضغلة  لر�ضوم عبور الطرق يف ا�ضبانيا يف وظيفة

 رئي�س هيكلة التمويل و قبل ذلك لدى جمموعة �ضيتي غروب يف لندن يف وظيفة نائب الرئي�س يف فريق البنية

للموؤ�ض�ضات مع الرتكيز على متويل التمويل الهيكلي  البنك الإ�ضتثماري، و ك�ضريك يف جمموعة   التحتية يف 

 امل�ضاريع. قام الفا�ضل/ رورا بالإ�ضراف على جمموعة من ال�ضفقات اجلديدة و القائمة و التمويل يف جمال

 البنية التحتية مثل الطرق و املطارات و حمطات توليد الطاقة ، و لديه خربة وا�ضعة يف الهيكلة،  الفح�س

 .الإداري،  التمويل و التثمني

اأحمد بن �شلطان اليعقوبي   ال�صم

2013

بكالريو�س جتارة و اقت�ضاد – جامعة ال�ضلطان قابو�س. 

 يعمل الفا�ضل/ احمد اليعقوبي لدى �ضندوق تقاعد وزارة الدفاع و هو �ضخ�ضية متمر�ضة يف جمال العقار و 

التمو يل و الإ�ضتثمار مع خربة متتد 17 عامًا يف خمتلف فئات الأ�ضول. ي�ضغل حاليُا رئا�ضة املحفظة العقارية 

لل�ضندوق حيث قام بتطوير جمموعة من الأ�ضول املميزة يف عمان بدءًا من مرحلة الت�ضور الأويل.  

�شنة اللتحاق

ال�شهادة الدرا�شية

اخلربة

نفنيت كا�شبيكار ال�صم

2014

 خريج جتارة، جامعة بومباي ، ع�ضو جمعية املحا�ضبني – الهند.   

الهند  كل من  الأعمال يف  اإدارة  و  التمويل  عامًا يف   42 اىل  كا�ضبيكار خربة متتد  نفنيت   / الفا�ضل  ميتلك 

التنفيذي ل�ضركة  36 �ضنة خربة يف �ضلطنة عمان حيث ي�ضغل حاليًا من�ضب الرئي�س  و �ضلطنة عمان. منها 

ال�ضوادي للطاقة �س م ع ع وقبل ذلك ق�ضى 15 عاما يف �ضركة الكامل للطاقة �س م ع ع يف وظيفة املدير املايل 

ولحقًا يف من�ضب الرئي�س التنفيذي . 

وقد بداأ حياته املهنية كمحا�ضب قانوين وبعد ذلك مدير املالية يف واحدة من اكرب �ضركات التمويل يف عمان. 

ميتلك خربة تزيد عن 25 عاما يف اإدارة جمالت ناجحة مثل الطباعة ، وال�ضيافة والعقارات. 

�شنة اللتحاق

ال�شهادة الدرا�شية

اخلربة
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تا�شفني يا�شني ال�صم

2014

حما�ضب قانوين و بكالريو�س اقت�ضاد.   

ترقيته اىل من�ضب مدير  و متت  للح�ضابات  ب�ضندوق MENA كمراقب  يا�ضني  تا�ضفني  الفا�ضل/  التحق 

– املالية يف 2015. التحق الفا�ضل/ تا�ضفني يا�ضني بال�ضندوق قادمًا من �ضركة براي�س وترهاو�س كوبرز يف 
دبي و كرات�ضي حيث عمل هناك ملدة 9 �ضنوات. و ميتلك الفا�ضل/ يا�ضني خربة متميزة يف املالية ، التقارير 

ال�ضتثمارية، التحقق و املحا�ضبة  للم�ضاهمة املحدودة، البنوك و �ضركات اخلدمات املالية يف ال�ضرق الأو�ضط و 

باك�ضتان. تقع �ضمن م�ضئولياته اي�ضًا التثمني ، اإدارة حمفظة الأوراق املالية، التحليل املايل و الفح�س الإداري 

لإ�ضتثمارات مينا للبنية التحتية.

�شنة اللتحاق

ال�شهادة الدرا�شية

اخلربة 

تي ان �شندرا راجو ال�صم

2014

  بكالريو�س هند�ضة.

املياه حتلية  و  الكهرباء  حمطات  يف  �ضنة   44 حتى  متتد  وا�ضعة  خربة  راجو  �ضندرا  ان  تي  الفا�ضل/   ميتلك 

التنفيذي ل�ضركة ال�ضرق الأو�ضط و افريقيا. يعمل حاليًا يف اجلزائر يف وظيفة الرئي�س   الكبرية يف الهند و 

 �ضوجك�س عمان �س م م للت�ضغيل و ال�ضيانة. كما تعامل الفا�ضل/ تي ان �ضندرا راجو ب�ضكل كبري يف جمال

 الت�ضغيل و ال�ضيانة مل�ضاريع �ضوجك�س عمان �س م م  يف الغربة و منح و الفجرية  يف جميع مراحل امل�ضاريع بدءًا

 من الت�ضييد حتى الت�ضغيل التجاري. وقد �ضغل اي�ضًا من�ضب نائب الرئي�س ل�ضركة انرون العاملية و قبل ذلك

عمل يف وظيفة مدير الت�ضغيل و ال�ضيانة جلميع حمطات الكهرباء و حتلية املياه يف ليبيا.

�شنة اللتحاق

ال�شهادة الدرا�شية

اخلربة

روداك علي اقبال ال�صم

2016

  جامعي يف الهند�ضة امليكانيكية و اإدارة الهند�ضة و اإدارة الأعمال

ان�ضاء الطاقة و خربة متميزة يف  25 عامًا يف �ضناعة  تزيد على  اقبال خربة  الفا�ضل/ روداك علي   ميتلك 

 حمطات الطاقة و ت�ضغيلها و اإدارة اجلودة و اإدارة الأ�ضول وقد عمل بنجاح يف بناء حمطات طاقة يف �ضمال

  افريقيا و امريكا ال�ضمالية و ال�ضرق الأو�ضط.

�شنة اللتحاق

ال�شهادة الدرا�شية

اخلربة



التقريرال�سنوي 362017

ايزابيل غوناي دميري ال�صم

2016

الفا�ضلة/ ايزابيل دميري حا�ضلة على �ضهادة البكالريو�س مع مرتبة ال�ضرف يف القانون و بكالريو�س اقت�ضاد 

مع مرتبة ال�ضرف من جامعة �ضيدين. 

�شنة اللتحاق

ال�شهادة الدرا�شي

املوؤ�ض�ضي.   التمويل  التحتية و معامالت  البنية  16 �ضنة يف قيادة وتنفيذ ا�ضتثمارات  متتلك خربة  تربو على 

التحقت الفا�ضلة/ ايزابيل دميري لدى مينا �ضندوق البنية التحتية قادمة من بنك ات�س ا�س بي �ضي – لندن 

حيث كانت  تراأ�س فريق الطاقة و اخلدمات و الطاقة املتجددة التي ت�ضرف على افريقيا ، تركيا و اوروبا. 

م�ضتثمرين متويل.   مع  و  الأو�ضط  ال�ضرق  وطنية يف  �ضيادية  �ضناديق  و  �ضركات مرموقة  كما عملت يف عدة 

قيل التحاقها ببنك ات�س ا�س بي �ضي عملت كمديرة ا�ضتثمار لدى �ضركة بابكوك و براون يف لندن و �ضيدين. 

الفا�ضلة/ يزابيل دميري قانونية حمرتفة و م�ضجلة لدى املحكمة العليا يف نيو �ضاوث ويلز.  

اخلربة

رافيندراث فينا  ال�صم

2017

الفا�ضل/ رافيندراث حا�ضل على البكالريو�س يف الهند�ضة امليكانيكية و ماجي�ضتري يف اإدارة العمال. 

�شنة اللتحاق

ال�شهادة الدرا�شي

25 �ضنة يف الت�ضغيل املبدئى ، الن�ضاءات ،ال�ضيانة ، الهند�ضة  كما ميتلك خربة يف  ميتلك خربة  اكرث من 

اإدارة العقود التعاقدية مع ال�ضركات مثل GE  ولديه خربة يف التعامل مع ال�ضيانة الرئي�ضية واإدارة ال�ضول. 

كان ي�ضغل  رئي�س ق�ضم الهند�ضة يف �ضركة  تهامة للطاقة – جمموعة )Engie( – وهي من  اأربع حمطات 

توليد الطاقة يف ال�ضعودية. كما اأن لديه خربة �ضابقة يف العمل مع العديد من حمطات الطاقة يف الهند - رولز 

روي�س / GMR / PSEG / NFCL. يراأ�س حاليا ق�ضم ال�ضيانة  يف �ضركة اأزن للت�ضغيل وال�ضيانة بدولة 

الكويت )حمطة الدورة املزدوجة 1500 ميجاواط و  حمطة حتلية املياه 108 مليون غالون اإمربيايل يوميًا(. 

اخلربة
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نبذة عن فريق الإدارة

مبوجب اتفاقية الإدارة املوقعة مع �ضركة ادارة الطاقة �س م م يف 2009 ،  تقوم �ضركة ادارة الطاقة بتوفري خدمات الإدارة اليومية 

ل�ضركة �ضحار للطاقة و توفري الإ�ضناد الالزم للموارد الب�ضرية و اأعمال امل�ضاندة الأخرى. و بناء على ذلك تقوم �ضركة ادارة الطاقة  

با�ضتالم اأتعاب �ضنوية و تعوي�س عن م�ضروفاتها. تقوم �ضركة ادارة الطاقة بتوفري التايل اىل �ضركة �ضحار للطاقة:

 

املجموعغري عماينعمايناملن�صب

235مدراء

9413موظفني اآخرين

يقوم فريق الدارة باأعماله بناًء على �ضالحيات حمددة له من قبل جمل�س الدارة . 

نبذة خمت�ضرة عن فريق الدارة:

غييوم بودي   ال�صم

2013

 CEDEP/INSEAD درجة ماجي�ضتري يف املحا�ضبة والتمويل ،  كلية ادارة العمال باري�س  برنامج الإدارة

، فرن�ضا ، �ضهادة جامعية يف الأعمال و الإدارة – جامعة دي تولون ، فرن�ضا.

ميتلك الفا�ضل/ غييوم بودي خربة متتد اىل 20 عامًا يف جمالت التمويل و الإدارة العامة. كما اكت�ضب خربة 

يف �ضناعة ال�ضيارات وبعد ذلك يف توليد الطاقة واملياه ، وبعد ان ق�ضاء 11 �ضنة يف �ضناعة ال�ضيارات يف 

اوروبا و�ضمال افريقيا  التحق ب�ضركة جي دي اإف �ضويز العاملية للطاقة )الآن ENGIE( للطاقة العاملية يف 

2007 يف وظيفة رئي�س مراقبة الأعمال ملنطقة ال�ضرق الأو�ضط و �ضمال افريقيا قبل تعيينه يف وظيفة الرئي�س 

املايل يف �ضركة احلد للطاقة مبملكة البحرين يف يناير 2011. ي�ضغل حاليا من�ضب الرئي�س التنفيذي ل�ضركة 

�ضحار للطاقة �س م ع ع

�شنة اللتحاق

ال�شهادة الدرا�شة

اخلربة

زهري كرات�شي وال ال�صم

منذ بدء اعمال ال�ضركة يف 2004

حما�ضب قانوين

الرئي�س  و  ع  ع  م  �س  للطاقة  �ضحار  �ضركة  عام  اأمني  من�ضب  حاليَا  وال  كرات�ضي  زهري   / الفا�ضل  ي�ضغل 

التنفيذي لل�ضركة املتحدة للطاقة و كان ي�ضغل من�ضب املدير املايل حتى يونيو 2009  كما انه ي�ضغل وظيفة 

اأمني �ضر جمموعة �ضركات جي دي اف �ضويز )الآن ENGIE( يف �ضلطنة عمان . ميتلك خربة متتد حتى 

40 �ضنة يف جمال التدقيق و املحا�ضبة و املالية. عمل ك�ضريك تدقيق ملكتب كي.بي.ام.جي يف باك�ضتان قبل 

الن�ضمام اىل ال�ضركة املتحدة للطاقة يف عام 1995. كما �ضغل من�ضب الرئي�س الفخري للجنة التدقيق و 

جمل�س الإدارة لإحدى ال�ضركات امل�ضاهمة يف �ضلطنة عمان. 

�شنة اللتحاق

ال�شهادة الدرا�شة

اخلربة
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�شرينات هيرب  ال�صم

2009

بكالوريو�س هند�ضة ) ميكانيكا ( ، جامعة مومباي

   ي�ضغل الفا�ضل/�ضرينات هيرب وظيفة املدير الفني لل�ضركة منذ 2009 وهو م�ضوؤول عن اجلانب الت�ضغيلي و

 التجاري لإتفاقيات ال�ضركة و ي�ضرف على م�ضائل ال�ضالمة و التن�ضيق الفني مع الزبون و الأطراف احلكومية

و الت�ضويق  الطاقة خ�ضو�ضًا  وا�ضعة يف قطاع  الفا�ضل/�ضرينات هيرب خربة  الهيئات. ميتلك  و  املقاولني   و 

 تطوير الأعمال يف حمطات توليد الطاقة امل�ضرتك و مزدوجة الدورة املزدوجة وهو ع�ضو ن�ضيط .

�شنة اللتحاق

ال�شهادة الدرا�شة

اخلربة

مردا�س بن جنيب الرواحي   ال�صم

2016

 بكالريو�س يف التجارة و الإقت�ضاد من جامعة ال�ضلطان قابو�س و قد اجتاز اختبارات املحا�ضبة القانونية

)CPA(.من املعهد الأمريكي للمحا�ضبني القانونيني  

 ميتلك الفا�ضل/ مردا�س الرواحي خربة 12 �ضنة يف التمويل و املحا�ضبة. عمل قبل التحاقه ب�ضركة �ضحار

 للطاقة يف وظيفة املراقب املايل لدى �ضركة تكامل لالإ�ضتثمار �س م ع م. و عمل قبل ذلك يف جمال التدقيق

الداخلي و اخلارجي لدى مكاتب ارن�ضت اند يونغ – م�ضقط.

�شنة اللتحاق

ال�شهادة الدرا�شة

اخلربة

�شالح بن عي�شى الفار�شي  ال�صم

منذ بدء اعمال ال�ضركة يف 2004

 �ضهادة الدبلوم العام

 اكرث من 23 �ضنة يف الن�ضاط الإداري مبا يف ذلك اإدارة اعمال ق�ضم قطع الغيار و الإرتباط مع املوؤ�ض�ضات

احلكومية ، الرتاخي�س، الرتجمة و الإ�ضراف على برامج التاأمني املحلية.

�شنة اللتحاق

ال�شهادة الدرا�شة

اخلربة
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اإي�ضاح
31 دي�شمرب

2017 

31 دي�ضمرب

2016 

31 دي�شمرب

2017 

31 دي�ضمرب

2016 

األف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف ر.عاألف ر.ع

الأ�شول

اأ�شول غري متداولة

5130.584137.171339.179356.288ممتلكات واآلت ومعدات  

اأ�ضول متداولة

7276911.8881.795خمزون

13.506 5.20015.185          65.846ذمم جتارية مدينة واأر�ضدة مدينة اأخرى

18.571     24.151    7.150      9.298     7نقدية بالنبك واخلزنة 

33.872     13.04141.224    15.871   اإجمايل الأ�ضول املتداولة

390.160   380.403  150.212 146.455اإجمايل الأ�ضول 

حقوق امللكية واللتزامات

راأ�س املال والحتياطيات

822.10122.10157.40557.405 اأراأ�س املال

83.9113.70810.1609.633 باحتياطي قانوين

8.309       13.054    3.197      5.024     اأرباح حُمتجزة

31.03629.00680.61975.347حقوق ملكية امل�ضاهمني

)24.301()16.008()9.356( )6.163( 9عجز التغطية – �ضايف من ال�ضريبة 

   640.15   64.611    19.650   24.873   اإجمايل راأ�س املال والحتياطيات

التزامات غري متداولة

97.42310.63219.28127.615عجز التغطية

1078.12591.429202.923237.478اجلزء غري اجلاري من قرو�س طويلة الأجل

111.4831.3953.8533.624خم�ض�س تكاليف اإزالة اأ�ضول من املوقع 

25.060     33.081    9.648      12.736  19 بالتزام �ضريبية موؤجلة

293.777   259.138  113.104 99.767  اإجمايل التزامات غري املتداولة

التزامات متداولة

1010.9128.16528.34323.395اجلزء اجلاري من قرو�س طويلة الأجل

129.20628623.90421.199ذمم جتارية دائنة واأر�ضدة دائنة اأخرى

131.0409.0072.701743 اأمبلغ م�ضتحق اإىل طرف ذي عالقة

-                 1.706      -                 657        19 جاملخ�ض�س لل�ضرائب

  733.54    56.654    17.458    21.815  اإجمايل التزامات املتداولة

390.160   380.403  150.212  146.455اإجمايل حقوق امللكية واللتزامات

    0/341   0/364         0/131 140/ 0   20�ضايف الأ�ضول لل�ضهم الواحد

وافق جمل�س الإدارة على هذه القوائم املالية الواردة على ال�ضفحات من 6 اإىل 37، و�ضّرح باإ�ضدارها يف  22  فرباير 2018 ووقعها نيابة عنه:

نائب رئي�س جمل�س الإدارة رئي�س جمل�س الإدارة 

الإي�ضاحات املرفقة ت�ضكل جزءا مكمال لهذه القوائم املالية.

قائمةاملركز املايل

كما يف 31 دي�سمرب 2017
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قائمة الربح اأو اخل�ضارة والدخل ال�ضامل الأخر

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

اإي�ضاح

ال�شنة 

املنتهية يف 

31 دي�شمرب 

2017

ال�ضنة املنتهية يف 

31 دي�ضمرب 2016

ال�شنة املنتهية يف 31 

دي�شمرب 2017

ال�ضنة املنتهية يف 31 

دي�ضمرب 2016

األف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف ر.عاألف ر.ع

14اإيرادات

        

 64.485
           66.307167.494          172.226

)139.378()135.503()53.661()52.169(   15تكلفة الإيرادات

32.848           12.64631.991           12.316 اإجمايل الأرباح

1.047         857            403           330            16اإيرادات اأخرى

      12.646     13.049      32.848       33.895

امل�صروفات

)2.230()2.020()858(             )777(17م�ضروفات اإدارية وعمومية

)18.376(  )16.252(  )7.075(  )6.257(    18تكاليف التمويل

)20.606(  )18.272(  )7.933(  )7.034(     اإجمايل امل�ضروفات

13.289           5.11614.576             5.612الأرباح قبل ال�ضريبة

)1.488(   )9.304(    )573(      )3.582(     19 اأم�ضروف �ضريبة الدخل

11.801       5.272         4.543       2.030         �ضايف اأرباح ال�ضنة

الدخل ال�ضامل الآخر:

اأرباح القيمة العادلة ملقاي�ضة اأ�ضعار 

الفائدة

93.2094.0328.33410.466

)1.254(    )423(       )484(      )163(        19 اأ�ضريبة تابعة

9.212         7.911           3.0463.548         اإجمايل الإيرادات ال�ضاملة الأخرى لل�ضنة

21.013       13.183      8.091       5.076         اإجمايل الدخل ال�ضامل الآخر لل�ضنة

0/053        0/024        0/021        0/009        21العائد الأ�ضا�ضي واملُخف�س لل�ضهم الواحد

الإي�ضاحات املرفقة ت�ضكل جزءا مكمال لهذه القوائم املالية.
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قائمة التغريات يف حقوق ملكيةامل�ضاهمني 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

تجزةاحتياطي قانوينراأ�س املالاإي�صاح املجموعاملجموع عجز التغطيةاأرباح محُ

األف دولر اأمريكياألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.ع

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

19.65051.046 )9.356(       22.1013.7083.197الر�شيد كما يف بداية ال�شنة

2.0305.272-2.030-- �شايف اأرباح ال�شنة

3.0467.911           3.046   - -              -                الدخل ال�شامل الآخر لل�شنة

ولىل الحتياطي القانوين ---)203(203-محُ

382        147              147        -                   -              -                اجلزء غري الفعال لعجز التدفق النقدي )اإي�شاح 9(

64.611   24.873            )6.163(   5.024             3.911             22.101  الر�شيد كما يف نهاية ال�شنة

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2016

14.28437.106)12.904(22.1013.2451.833الر�ضيد كما يف بداية ال�ضنة

4.54311.801-4.543-- �ضايف اأرباح ال�ضنة

3.5489.216           3.548   - -              -                الدخل ال�ضامل الآخر لل�ضنة

---)454(454-حمولىل الحتياطي القانوين

)4.706()1.812(-)1.812(--توزيعات اأرباح نهائية عن �ضنة 2015

)2.371( )913(     -              )913(    -              -               توزيعات اأرباح مرحلية عن �ضنة 2016

51.046    19.650             )9.356( 3.197            3.708            22.101الر�ضيد كما يف نهاية ال�ضنة

الإي�ضاحات املرفقة ت�ضكل جزءا مكمال لهذه القوائم املالية.
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قائمة التدفقات النقدية 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017  

 ال�شنة املنتهية يف اإي�ضاح

31 دي�شمرب 2017

األف ر.ع

ال�ضنة املنتهية يف 

31 دي�ضمرب 2016

األف ر.ع

ال�ضنة املنتهية يف 

31 دي�ضمرب 2017

األف دولر اأمريكي

ال�ضنة املنتهية  يف

 31 دي�ضمرب 2016

األف دولر اأمريكي

اأن�شطة الت�شغيل

5.6125.11614.57613.289�ضافى الربح قبل ال�ضريبة

ت�شويات �شايف الربح للو�شول للتدفقات النقدية

امل�شتخدمة فى عمليات الت�شغيل

17.512         17.517          6.742        56.744الإ�ضتهالك

18.376                16.252           7.075     6.257          18تكلفة التمويل

18.61318.93348.34549.177اأرباح الت�شغيل قبل التغري فى راأ�س املال العامل

التغري فى راأ�س املال العامل

151)94(58)36()النق�ضان( / الزيادة فى املخزون

3.275)1.678(1.260)646()النق�ضان( / الزيادة فى الذمم املدينة والذمم املدينة الخرى

 الزيادة  / )النق�ضان( فى الذمم الدائنة والذمم

الدائنة الخرى

1.042)373(2.707)969(

 الزيادة / )النق�ضان( فى املبلغ امل�ضتحقة اىل طرف ذو

 عالقة

             754     )215(             1.958               )558(

19.72719.66351.23851.074النقد الناجت من  اأن�ضطة الت�ضغيل

)18.162(          )14.932(      )6.992(  )5.749(       دفع تكاليف التمويل

32.912                 36.306             12.671      13.978        �شايف النقد الناجت من اأن�شطة الت�شغيل

الأن�ضطة ال�ضتثمارية:

)187()408()72()157(5�ضراء املمتلكات ، اللت واملعدات

117                        -                      45                -                5 التحويالت من راأ�س املال العامل

)70(                    )408(           )27(         )751(         �ضايف النقد )امل�ضتخدم يف( اأن�ضطة ال�ضتثمار

الأن�ضطة التمويلية:

)31.042()30.318()11.951()11.673(�ضايف احلركة يف القرو�س طويلة الأجل

 )7.078(                -                      )2.725(      -                  توزيعات ارباح مدفوعة

)38.120(             )30.318(        )14.676(  )11.673(   ال�شايف النقدي )امل�شتخدم يف( الأن�شطة التمويلية

)5.278(5.580)2.032(2.148�ضايف الزيادة/ )النق�س( يف النقد والنقد املكافىء

23.849                 18.571            9.182        7.150          النقد والنقد املكافىء يف بداية ال�شنة

18.571                24.151            7.150        9.298         النقد والنقد املكافىء كما يف نهاية ال�شنة

الإي�ضاحات املرفقة ت�ضكل جزءا مكمال لهذه القوائم املالية. 
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اإي�ضاحات عن القوائم املالية 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

1    ال�شكل القانوين والأن�شطة

مت ت�ضجيل �ضركة �ضحار للطاقة �س.م.ع.ع )»ال�ضركة«( مبدئيا ك�ضركة م�ضاهمة مقفلة وقد تاأ�ض�ضت وفقا لقانون ال�ضركات التجارية 

ل�ضنة 1974 )وتعديالته( يف �ضلطنة عمان. بتاريخ 17 يوليو 2004.  وكانت ال�ضركة قد تاأ�ض�ضت يف 22 يونيو 2004. مت اإن�ضاء ال�ضركة 

لإقامة وت�ضغيل حمطة توليد كهرباء بطاقة 585 ميجاواط وحمطة حتلية مياه بطاقة  33 مليون جالون يف اليوم يف �ضحار. ومت حتديد 

2008، قرر امل�ضاهمون  23 مار�س  العادية املنعقد يف  العامة غري  2007.يف اجتماع اجلمعية  28 مايو  الت�ضغيل التجاري ليكون  تاريخ 

حتويل ال�ضركة من �ضركة م�ضاهمة مقفلة اىل �ضركة م�ضاهمة عامة.

 مت تاأ�ضي�س ال�ضركة لبناء وت�ضغيل حمطة توليد كهرباء بقدرة 585 ميجا وات  و 33 مليون جالون يوميا ملحطة حتلية املياه يف �ضحار.

يقع مقر ال�ضركة الرئي�ضي يف �ضحار وعنوان املكتب امل�ضجل لل�ضركة هو �ضندوق بريد 147، الرمز الربيدي 134، جوهرة ال�ضطي، �ضلطنة عمان.

2    اتفاقيات هامة

اأبرمت ال�شركة التفاقيات الهامة التالية مع خمتلف الطراف:   

اإتفاقية �شراء الطاقة واملياه. أ

اتفاقية �ضراء الطاقة واملياه مع حكومة �ضلطنة عمان متنح ال�ضركة احلق يف توليد الطاقة وتوفري املياه يف �ضحار و)1( 

اأن توفر للحكومة �ضعة الطاقة املتعاقد عليها امل�ضمونة و�ضعة املياه املتعاقد عليها امل�ضمونة )2( اأن تبيع للحكومة الطاقة 

الكهربائية واملياه ال�ضاحلة لل�ضرب امل�ضاحبة ل�ضعة الطاقة املتعاقد عليها امل�ضمونة و�ضعة املياه املتعاقد عليها امل�ضمونة.  

ابتداء من  �ضنة   15 ملدة  واملياه  والكهرباء  الإ�ضكان  وزارة  واملياه مع  الطاقة  لتوريد  الأجل  اتفاقية طويلة  ال�ضركة  اأبرمت 

التاريخ املُقرر للت�ضغيل التجاري وهو 28 مايو 2007.  ويف 1 مايو 2005، مت التنازل عن التفاقية ل�ضالح ال�ضركة العمانية 

ل�ضراء الطاقة واملياه �س.م.ع.م وهي �ضركة م�ضاهمة مقفلة مملوكة حلكومة �ضلطنة عمان.  وتتوىل حكومة �ضلطنة عمان 

�ضمان كافة اللتزامات املالية لل�ضركة العمانية ل�ضراء الطاقة واملياه. 

اإتفاقيات بيع غاز:. ب

اتفاقية بيع غاز طبيعي مع وزارة النفط والغاز ل�ضراء الغاز الطبيعي من وزارة النفط والغاز.  وتنتهي اتفاقية بيع الغاز الطبيعي 

مع انتهاء اتفاقية �ضراء الطاقة واملياه.

اتفاقية حق النتفاع الفرعية : ج.   

اإتفاقية حق الإنتفاع الفرعية مع �ضركة ميناء �ضحار ال�ضناعي �س.م.ع.م متنح ال�ضركة حقوق النتفاع مبوقع امل�ضروع ملدة 

15 �ضنة، مع اإمكانية التمديد لفرتة 15 �ضنة.

اتفاقية ا�ضتخراج مياه البحر   د. 

اإتفاقية اإ�ضتخراج مياه البحر مع وزارة القت�ضاد الوطني يف حكومة �ضلطنة عمان لتوفري ت�ضهيالت �ضفط وطرد مياه البحر 

للمحطة.  تنتهي  اتفاقية ا�ضتخراج مياه البحر مع انتهاء اتفاقية �ضراء الطاقة واملياه.
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2   اتفاقيات هامة - تابع

اتفاقية ت�ضغيل و�ضيانة هـ .     

اتفاقية ت�ضغيل و�ضيانة مع �ضركة �ضحار للت�ضغيل وال�ضيانة �س.م.م، طرف ذي عالقة، لت�ضغيل و�ضيانة املحطة ملدة 15     

�ضنة من تاريخ الت�ضغيل التجاري اأو تاريخ انتهاء اتفاقية �ضراء الطاقة واملياه، اأيهما ياأتي اأول.  

اتفاقيات متويل: و.    

اإتفاقيات متويل مع ُمقر�ضني للح�ضول على ت�ضهيالت قرو�س طويلة الأجل.  

ز .   اتفاقية اإدارة 

         اتفاقية اإدارة ال�ضركة مع �ضركة اإدارة الطاقة �س.م.م، طرف ذي عالقة، لتقدمي خدمات اإدارية.

3    اأ�شا�س الإعداد  واملعاير املحا�شبية الدولية اأو التف�شريات اجلديدة

قائمة اللتزام. أ

مت اإعداد القوائم املالية وفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ال�ضادرة عن املجل�س الدوىل للمعايري املحا�ضبية  

  والتف�ضريات ال�ضادرة عن جلنة تف�ضريات التقارير املالية الدولية ومتطلبات قانون ال�ضركات التجارية العماين ل�ضنة 1974و

  تعديالته، ومتطلبات الإف�ضاح املعنية لل�ضركات املرخ�ضة ال�ضادرة عن الهيئة العامة ل�ضوق املال.  

اأ�ضا�س العر�س. ب

مت اإعداد القوائم املالية طبقا ملبداأ التكلفة التاريخية وافرتا�س مبداأ الإ�ضتمرارية، با�ضتثناء بع�س الأ�ضول املالية واللتزامات  

  املالية املدرجة بالقيمة العادلة.  

ج.     العملة امل�ضتخدمة

مت عر�س هذه القوائم املالية بالريال العمانى والدولر الأمريكي )ُمقّربة اإىل اأقرب األف(.  

د.      التعديالت على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية معايري املحا�ضبة الدولية :

ال�ضادرة عن  واملعدلة  والتف�ضريات اجلديدة  املعايري  بتطبيق جميع  ال�ضركة  قامت  2017م،  عام  دي�ضمرب   31 املنتهية يف  لل�ضنة 

املحا�ضبة  معايري  الدولية )IFRIC( من جمل�س  املالية  التقارير  تف�ضريات  الدولية )IASB( وجلنة  املحا�ضبة  معايري  جمل�س 

الدولية والتي لها �ضلة بالعمليات وال�ضارية املفعول للفرتة التي تبداأ يف 1 يناير 2017م.
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3     اأ�شا�س الإعداد  واملعاير املحا�شبية الدولية اأو التف�شريات اجلديدة – تابع:

د.    التعديالت على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية معايري املحا�شبة الدولية – تابع 

مل ينتج عن تطبيق هذه املعايري والتف�ضريات اأي تغيريات يف ال�ضيا�ضات املحا�ضبية لل�ضركة ومل يوؤثر على املبالغ املدرجة 

لل�ضنة احلالية.

اإن املعايري والتف�ضريات اجلديدة واملعدلة التي مل يتم تطبيقها بعد يف تاريخ هذه القوائم املالية. تتوقع الإدارة اأن يتم تطبيق هذه 

املعايري والتف�ضريات يف الفرتات امل�ضتقبلية ولن يكون لها اأي تاأثري جوهري على البيانات املالية يف فرتة التطبيق الأوىل. 

املعايري والتف�ضريات ال�ضادرة والتى لها  اأي تاأثري على البيانات املالية اعتمدت ال�ضركة املعايري والتف�ضريات اجلديدة واملعدلة 

التالية يف هذه البيانات املالية. مل يرتتب على اعتمادها اأي تاأثري جوهري على املبالغ املدرجة يف هذه البيانات املالية ولكنها 

قد توؤثر على العمليات املحا�ضبية اأو الرتتيبات امل�ضتقبلية.

  

2014-2016 دورة.   -   التعديالت الناجتة عن التح�ضينات ال�ضنوية             

اإف�ضاح الفوائد يف الكيانت الأخرى.  -   التعديالت على املعيار الدويل لعداد التقارير املالية  رقم 12   

-   التعديالت على معيار املحا�ضبة الدويل رقم 7        قائمة التدفق النقدي.

-   التعديالت على معيار املحا�ضبة الدويل رقم 12       �ضريبة الدخل.

املعايري والتف�ضريات اجلديدة التي  مل يتم تطبيقها بعد:

ملعايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة التالية لي�ضت فعالة اإلزاميا لل�ضنة املنتهية يف 13 دي�ضمرب 2017. ومع ذلك، 

ال�ضركة البحث والك�ضف عن  فهي متاحة للتطبيق يف وقت مبكر. الفقرة 30 من معيار املحا�ضبة الدويل رقم 8 يتطلب من 

التاأثري املحتمل ملعايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة التي مت اإ�ضدارها ولكنها لي�ضت فعالة حتى الن.

)2018 يناير   1( الأ�ضهم  دفع  اأ�ضا�س       2 رقم  املالية  التقارير  لعداد  الدويل  املعيار  على  • التعديالت 
)2019 يناير   1( الأعمال   دمج     3 رقم  املالية  التقارير  لعداد  الدويل  املعيار  على  • التعديالت 

)2018 يناير   1( الأف�ضاح    - املالية  الأدوات       7 رقم  املالية  التقارير  لعداد  الدويل  املعيار  على  • التعديالت 
)2018 يناير   1( املالية  الأدوات             9 رقم   املالية  التقارير  لعداد  الدويل  • املعيار 

)2018 يناير   1( امل�ضرتكة  الرتتيبات            11 رقم   املالية  التقارير  لعداد  الدويل  • املعيار 
)2018 يناير   1( العمالء  مع  العقود  من  الإيرادات      15 املالية  التقارير  لعداد  الدويل  • املعيار 

)2019 يناير   1( الإيجار  عقود     16 املالية  التقارير  لعداد  الدويل  • املعيار 
)2019 يناير   1( التكاليف  اإظهار     23 رقم  الدويل  املحا�ضبي  املعيار  على  • التعديالت 

امل�ضرتكة  وامل�ضاريع  زميلة  �ضركات  يف  ا�ضتثمارات     28 رقم  الدويل  املحا�ضبي  املعيار  على  • التعديالت 
)1 يناير 2018(                                                                          

)2018 يناير   1( والقيا�س  العرتاف  املالية:  الأدوات    39 رقم  الدويل  املحا�ضبي  املعيار  على  • التعديالت 
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3     اأ�شا�س الإعداد  واملعاير املحا�شبية الدولية اأو التف�شريات اجلديدة – تابع:

)2018 يناير   1( العقاري  لال�ضتثمار       40 رقم  الدويل  املحا�ضبي  املعيار  على  • التعديالت 
والإعتبارات    الإجنبية  العمالت  تعامالت    22 رقم  الذولية  املالية  التقارير  تف�ضريات  جلنة  معيار  على  • التعديالت 

امل�ضتقبلية )1 يناير 2018(         

الدخل  �ضريبة  معاجلات  من  التيقن  عدم   23 رقم  الذولية  املالية  التقارير  تف�ضريات  جلنة  معيار  على  • التعديالت 
)1 يناير 2019(         

ال�ضركة اإىل احلد املعمول به، من تاريخ فاعليتها.  اأعاله �ضيتم اعتمادها من قبل  اأن جميع املعايري املذكورة  تتوقع الإدارة 

الإدارة حاليا تعتمد الأثر الذي املعايري رقم 9 ، 15 و 16 ميكن اأن يكون على ال�ضركة. خالف ذلك، ل يتوقع اأن يكون له اأي 

تاأثري جوهري على البيانات املالية لل�ضركة يف فرتة التطبيق الأويل لتطبيق هذه املعايري والتعديالت.

4        ملخ�س عن ال�شيا�شات املحا�شبية الرئي�شية

اتفاقية �ضراء الطاقة واملياه

اتفاقية �ضراء الطاقة واملياه ب�ضكل يجعل  ا�ضتثمار �ضعة املياه يف  ا�ضتثمار �ضعة الطاقة ومعدل ر�ضوم  مت هيكلة معدل ر�ضوم 

معدلت تعريفة ال�ضتثمار تنخف�س بن�ضبة ثابتة كل �ضنة على مدى فرتة التفاقية.

يف �ضنة 2005، �ضدر معيارجلنة تف�ضريات التقاريراملالية الدولية رقم 4 )»حتديد ما اإذا كان الرتتيب يحتوي على اإيجار«( 

واأ�ضبح �ضاري املفعول يف 1 يناير 2006.  وقد در�ضت ال�ضركة يف ذلك الوقت اإمكانية تطبيق معيارجلنة تف�ضريات التقاريراملالية 

الدولية رقم 4 الذي يوفر توجيهات لتحديد ما اإذا كان ترتيب معني ميثل، اأو يحتوي على، اإيجار وينبغي املحا�ضبة عنه طبقا 

للمعيار املحا�ضبي الدويل رقم 17.  فاإن تبني بناء على هذا التقييم وجود اإيجار ت�ضغيلي، فاإنه يجب اإدراج دخل الإيجار الناجت 

من الإيجار الت�ضغيلي �ضمن دخل ال�ضركة على اأ�ضا�س الق�ضط الثابت على مدى فرتة الإيجار، وذلك ما مل يكن هناك اأ�ضا�س 

منتظم اأقرب تعبريا عن النمط الزمني ل�ضتخدام الأ�ضل والنتفاع منه.  

وقد راجعت الإدارة اإمكانية تطبيق معيارجلنة تف�ضريات التقاريراملالية الدولية رقم 4 وخل�ضت اىل اأن اتفاقية �ضراء الطاقة 

واملياه متنح حق ا�ضتخدام حمطة ال�ضركة طبقا لرتتيب الإيجار الت�ضغيلي. 

قامت الإدارة مبراجعة تطبيق تف�ضريات املعايري الدولية للتقارير املالية معيار رقم 4 ، وخل�ضت اإىل اأنه على الرغم من اأن 

اتفاقية �ضراء الطاقة واملياه تنقل حق ا�ضتخدام م�ضنع ال�ضركة مبا يتفق مع ترتيب الإيجار الت�ضغيلي ، فاإن الدخل من هذا 

احلق هو عن�ضر واحد فقط من ترتيبات الفوترة. وبناء على ذلك، ترى الإدارة اأن تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 4 

ومعيار املحا�ضبة الدويل رقم 17 على الإيرادات التعاقدية الإجمالية �ضيوؤدي اإىل عر�س غري عادل للواقع القت�ضادي ولن يعك�س 

القيمة العادلة للمبالغ املكت�ضبة يف فرتة تقرير. ويدعم هذا الراأي يف ذلك:
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• اأي تغيري يف الإعرتاف بالإيرادات من منط الفوترة لن يكون مت�ضقا مع نية اتفاقية �ضراء الطاقة واملياه وترتيبات امل�ضروع 	

ال�ضركة  الكهرباء من  2010/1 ال�ضادرة عن هيئة تنظيم  التنظيمية رقم  التوجيهية للمحا�ضبة  املبادئي  الأخرى. تتطلب 

لالإيرادات املعرتف بها وفقا لتفاقية �ضراء الطاقة واملياه التي تنخف�س فيها معدلت الأ�ضعار مبعدل ثابت كل �ضنة على 

مدى مدة الإتفاقية.

 

• اإن اإثبات الدخل على اأ�ضا�س الق�ضط الثابت دون مراعاة منط التكاليف ذات ال�ضلة ) مثل تكاليف التمويل التي تكون اأعلى 	

بكثري يف ال�ضنوات ال�ضابقة وانخفا�ضها يف ال�ضنوات الحلقة ( �ضيوؤدي اإىل توزيع غري مت�ضاوي لنتائج العمليات على مدى 

فرتة العقد، بحيث يكون هناك اأرباح اأقل يف ال�ضنوات ال�ضابقة؛ و

• لن يكون الإعرتاف بالإيرادات املوؤجلة كالتزام ناجت عن تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية  رقم 4 مت�ضقا مع مبداأ اأنه ل 	

ينبغي الإعرتاف بالإلتزامات  اإل اإذا حدث اأي حدث مع »الإلتزام حايل«.

تعتقد الإدارة اأن انخفا�س مدفوعات الإيجار تدريجيا يعك�س القيمة العادلة للمقابل بالن�ضبة لتوافر ال�ضركة فيما يتعلق بقدرة توليد 

الطاقة الكهربائية وقدرة حتلية املياه الناجتة يف ال�ضنوات املعنية، كما يت�ضح من:

• ال�ضركة امل�ضغلة، اأي ال�ضركة العمانية ل�ضراء الطاقة واملياه �س.م.ع.م، وقبول التعرفة املتناق�ضة، مع الإقرار باأن امل�ضروفات التي 	

تتكبدها ال�ضركة   لتوفري الطاقة الالزمة لتوليد الطاقة واملياه املحالة تتبع اأي�ضا منطا متناق�ضا. ويعزى هذا النمط اإىل اأهمية 

تكاليف خدمة الدين؛

• تن�س اتفاقية �ضراء الطاقة واملياه �ضراحة على اأن دفعات الإيجار ) مبكرًا ( تعو�س عن تكاليف خدمة الدين لل�ضركة التي 	

هي اأعلى بكثري يف ال�ضنوات ال�ضابقة، واأقل يف ال�ضنوات الحلقة. و

• اأية اأحكام �ضريحة للمخزون فيما يتعلق باملبالغ الأعلى مبدئيا من ر�ضوم الإ�ضتثمار املدفوعة يف حالة اإخالل 	 عدم وجود 

ال�ضركة بالعقد. 

اأن الإعرتاف بالإيرادات وفقا ملتطلبات اتفاقية �ضراء الطاقة واملياه، واملبادئ التوجيهية  اإىل  وبناء على ذلك ، خل�ضت الإدارة 

اأجل  من  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  به  ي�ضمح  وبالتايل  الإقت�ضادي  للواقع  عادل  عر�س  هو   ،2010/1 التنظيمية  للمحا�ضبة 

احل�ضول على راأي �ضحيح وعر�س عادل .

فيما يلي ملخ�س لأهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املتبعة يف اإعداد هذه البيانات املالية:
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اأ.  ممتلكات واآلت ومعدات

القيمة.   يف  النخفا�س  خ�ضائر  واأي  املرتاكم  ال�ضتهالك  ناق�ضا  التاريخية  بالتكلفة  واملعدات  والآلت  املمتلكات  بنود  اإثبات  يتم 

وتت�ضمن التكلفة كافة التكاليف املبا�ضرة املتعلقة باإح�ضار الأ�ضل اىل و�ضع الت�ضغيل للغر�س املحدد له.

الإ�ضتهالك

يتم احت�ضاب ال�ضتهالكوفقا لطريقة الق�ضط الثابت وذلك ل�ضطب تكلفة كل اأ�ضل اإىل قيمته التقديرية املتبقية على مدى عمره 

الإنتاجي التقديري.

الأعمار الإنتاجية التقديرية كالتايل:

ال�ضنواتالو�ضف

30 املباين

30اآلت وماكينات

30قطع غيار فنية

4اأ�ضول اأخرى

30اإزالة اأ�ضول من املوقع

اذا كان هناك موؤ�ضر حلدوث تغيريات هامة يف العمر القت�ضادي ل�ضل معني يتم تعديل انخفا�س هذا ال�ضل م�ضتقبليًا ليعك�س 

التوقعات اجلديدة

يتم �ضطب بنود املمتلكات والآلت واملعداتعند ا�ضتبعادها اأو عندما ل ُيتوقع اأن تن�ضاأ منافع اقت�ضادية ُم�ضتقبلية نتيجة ال�ضتخدام 

املتوا�ضل لالأ�ضل. يتم قيد اأي ربح اأو خ�ضارة تن�ضاأ عن �ضطب الأ�ضل يف قائمة الربح اأو اخل�ضارة والدخل ال�ضاماللآخر يف ال�ضنة 

التي يتم فيها �ضطب البنود املعنية.

 يتم حتميل م�ضروفات ال�ضالح اإىل قائمة الربح اأو اخل�ضارة والدخل ال�ضامل الآخر عند حتمل امل�ضروف.

 ب.   الأعمال الراأ�شمالية قيد التنفيذ

تدرج العمال الراأ�ضمالية قيد التنفيذ بالتكلفة مبا يف ذلك الدفعات امل�ضبقة الراأ�ضمالية املتحملة حتى تاريخ قائمة املركز املايل وهي 

ل تخ�ضع لال�ضتهالك.يبداأ احت�ضاب ا�ضتهالك الأعمال الراأ�ضمالية قيد التنفيذ عندما ت�ضبح هذه الأ�ضول جاهزة للغر�س املحدد لها.

ج.   انخفا�س قيمة الأ�شول

اأ�ضول مالية

يف نهاية كل فرتة الإقرار، تقوم الإدارة بتقييم اإمكانية وجود دليل فعلي ي�ضري اإىل انخفا�س قيمة الأ�ضول املالية املدرجة بالتكلفة اأوعدم 

اإمكانية حت�ضيل الذمم املدينة.  يتم حتديد خ�ضارة انخفا�س القيمة، اإن وجدت، من خالل الفرق بني القيمة الدفرتية واملبالغ القابلة 

للتح�ضيل وهي مدرجة يف قائمة الربح اأو اخل�ضارة. املبالغ القابلة للتح�ضيل متثل القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ضتقبلية املتوقعة 

خم�ضومة على املعدل الفعلي الأ�ضلي للفائدة. ل يتم خ�ضم التدفقات النقدية املرتبطة بذمم مدينة ق�ضريةالأجل.



التقريرال�سنوي 542017

اإي�ضاحات عن القوائم املالية 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

4   ملخ�س عن ال�شيا�شات املحا�شبية الرئي�شية )تابع(

ج.    انخفا�س قيمة الأ�شول - تابع

اأ�ضول مالية - تابع  

يف نهاية كل فرتة تقرير، تقوم الإدارة بتقييم ما اإذا كان هناك اأي دليل مو�ضوعي ي�ضري اإىل انخفا�س قيمة املوجودات املالية  

  املدرجة بالتكلفة اأو عدم حت�ضيل الذمم املدينة. يتم الإعرتاف بخ�ضارة الإنخفا�س يف القيمة، اإن وجدت، كالفرق بني   

القيمة الدفرتية والقيمة القابلة لالأ�ضرتداد، يف قائمة الأرباح و اخل�ضائر اأوالدخل ال�ضامل الخر.  

  اأ�ضول غري مالية

يف املالية.  غري  الأ�ضول  قيمة  انخفا�س  على  موؤ�ضرات  اأي  وجود  اإمكانية  بتقييم  الإدارة  تقوم  الإقرار،  فرتة  كل  نهاية  يف   

اأو   حالة وجود موؤ�ضر، تقوم الإدارة بتقييم املبلغ القابل للتح�ضيل لالأ�ضل وقيد خ�ضارة انخفا�س القيمة يف قائمة الربح 

  اخل�ضارة. تقومالإدارةاأي�ضا بتقييم اإمكانية وجود اأي موؤ�ضرات على اأن خ�ضارة انخفا�س القيمة مت قيدها يف �ضنوات �ضابقة

  قد زالت اأو قل تاأثريها. ويتمعلى الفور قيد خ�ضارة انخفا�س القيمة اأو اخل�ضائر املُ�ضرتدة يف قائمة الربح اأو اخل�ضارة.

توزيعات الأرباح د. 

يتمالإقرار بتوزيعات الأرباح كالتزام يف الفرتة التي يتم فيها املوافقة عليها من قبل امل�ضاهمني. يقرتح جمل�س الإدارة على  

امل�ضاهمني دفع توزيعامتن �ضمن �ضايف اأرباح ال�ضركة. وعند القيام بهذه التو�ضية، ياأخد جمل�س الإدارة يف العتبار بع�س   

  املعايري املنا�ضبة مبا فيها متطلبات قانون ال�ضركات التجارية ل�ضنة 1974وتعديالته. 

ه.        املخزون

يتكون املخزون من زيت الوقود والغاز وهو مدرج بالتكلفة اأو �ضايف القيمة القابلة للتحقيق اأيهما اأقل.  �ضايف القيمة القابل   

للتحقيق هياأ�ضعار البيع التقديرية يف �ضياق الأعمال العادية، ناق�ضا التكاليف التقديرية لإجناز العمل وم�ضروفات البيع.   

  يتم حتديد تكلفة املخزون على اأ�ضا�س الوارد اأول �ضادر اأول، وت�ضمل امل�ضروفات املتحملة للح�ضول على املخزون وكذلك

  ح�ضة منا�ضبة من امل�ضروفات املبا�ضرة الثابتة واملتغرية.

و.      ذمم جتارية مدينة واأر�ضدة مدينة اأخرى

خل�ضار خم�ض�س  تكوين  يتم  بالتكلفة.   ُتقا�س  ال�ضركة  عن  الناجتة  الأخرى  املدينة  والأر�ضدة  املدينة  التجارية  الذمم   

ال�ضركة لن تتمكن من اأن  التجارية املدينة والأر�ضدة املدينة الأخرى عند وجود دليل مو�ضوعي على  الديون عن الذمم    

  حت�ضيل املبالغ امل�ضتحقة.  يف حالة عدم اإمكانية حت�ضيل ذمم جتارية مدينة واأر�ضدة مدينة اأخرى، يتم �ضطبها مقابل

  ح�ضاب خم�ض�س خ�ضارة الديون.  القيمة الدفرتية للذمم التجارية املدينة والأر�ضدة املدينة الأخرى تقارب قيمتها العادلة 

بالنظر اىل طبيعتها التي تت�ضم باأنها ق�ضرية الأجل.  
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النقد والنقداملعادل ز. 

لأغرا�س قائمة التدفقات النقدية، يتكون النقد والنقد املُعادل من اأر�ضدة بنكية ونقد وودائع ثابتة ق�ضرية الأجل بفرتات   

ا�ضتحقاق ثالثة اأ�ضهر اأو اأقل من تاريخ الإيداع.  

ح.     اإحتياطي قانوين

 

يتم تكوين الحتياطى القانونى وفقا من قانون ال�ضركات التجارية ل�ضنة 1974 )وتعديالته(، يتم حتويل 10٪ من �ضايف  

  اأرباح ال�ضركة اىل احتياطي قانوين غري قابل للتوزيع حلني اأن ي�ضبح مبلغ الحتياطي م�ضاويا لثلث راأ�ضمال ال�ضركة امل�ضدر

  واملدفوع. 

ط.   ذمم جتارية دائنة 

يتم الإقرار بالذمم التجارية الدائنة بالن�ضبة للمبالغ التي �ضيتم دفعها مقابل ب�ضاعة اأوخدمات م�ضتلمة، �ضواء �ضدرت بها  

فواتري من املورد اأم مل ت�ضدر.   

ي.   املخ�ض�ضات

          يتم قيد املخ�ض�س يف قائمة املركز املايل عندما يكون على ال�ضركة التزام قانوين اأو ا�ضتدليل نتيجة اأحداث �ضابقـة ومن

         املحتمل اأن يكون هنالك تدفق خارجي للمنافع القت�ضادية لت�ضوية اللتزام.  

خم�ض�س التكاليف امل�ضتقبلية لإزالة الأ�ضول 

يتم اإدراج خم�ض�س التكاليف امل�ضتقبليةلإزالة الأ�ضول عندما يكون هناك التزام حايل نتيجة لالأن�ضطة التي مت القيام بها، ومن 

املحتمل اأن يكون هناك تدفق خاري ملنافع اقت�ضادية لت�ضوية اللتزام، ومن املمكن قيا�س املبلغ املخ�ض�س ب�ضكل موثوق.  تت�ضمن 

اللتزامات امل�ضتقبلية التقديرية تكاليف اإزالة املرافق وترميم املناطق املتاأثرة.

ميثل خم�ض�س التكاليف امل�ضتقبلية لإزالة الأ�ضول اأف�ضل التقديرات للقيمة احلالية للم�ضروفات الالزمة لت�ضوية التزام الإزالة 

يف تاريخ الإقرار بناء على املتطلبات احلالية طبقا لتفاقية حق النتفاع الفرعية.  يتم مراجعة التكاليف امل�ضتقبلية لالإزالة ب�ضكل 

�ضنوي، واأي تغيريات يف التقدير تنعك�س يف القيمة احلالية ملخ�ض�س الإزالة يف كل تاريخ اإقرار.

املعنية.  يتم معاملة  الأ�ضول  اأ�ض�س  لنف�س  وُي�ضتهلك وفقا  الأ�ضول  الأ�ضول يف تكلفة  اإزالة  التقدير املبدئي ملخ�ض�س  يتم ر�ضملة 

التغيريات يف تقدير خم�ض�س تكاليف اإزالة الأ�ضول بنف�س الأ�ضلوب، با�ضتثناء فروقات املبالغ املخ�ضومة والتي يتم اإدراجها يف 

تكاليف التمويل بدل من ر�ضملتها يف تكاليف الأ�ضول املعنية.
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ك.   مكافاآت نهاية خدمة املوظفني 

         بالن�ضبة للموظفني العمانيني، يتم �ضداد امل�ضاهمات مبوجب قانون التاأمينات الجتماعية العماين مبوجب املر�ضوم ال�ضلطاين

         رقم 91/72، وتعديالته، ويتم قيدها كم�ضروف يف قائمة الربح اأو اخل�ضارة عند حتملها.

بالن�ضبة للموظفني الأجانب، يتم تكوين خم�ض�س للمبالغ م�ضتحقة ال�ضداد مبوجب قانون العمل العماين طبقا للمر�ضوم  

  ال�ضلطاين رقم 2003/35، على اأ�ضا�س فرتات العمل املرتاكمة للموظفني الأجانب يف تاريخ قائمة املركز املايل.  يتم

  ت�ضنيف هذه املخ�ض�ضات �ضمن اللتزامات غري املتداولة.

ل.    الإيرادات

الإيرادات ت�ضمل تعريفات �ضعة الطاقة والطاقة الكهربائية و�ضعة املياه ور�ضوم خمرجات املياه.  يتم احت�ضاب التعريفة طبقا  

  لتفاقية �ضراء الطاقة واملياه.  ُتدرج ال�ضركة اإيرادات الت�ضغيل على اأ�ضا�س طريقة ال�ضتحقاق يف املحا�ضبة.  ل يتم الإقرار

  باأي اإيرادات يف حالة وجود �ضكوك كبرية حول حت�ضيل املبالغ امل�ضتحقة اأو التكاليف امل�ضاحبة.

 

اليرادات الأخرى  م.  

يتم احت�ضاب الإيرادات الأخرى على اأ�ضا�س ال�ضتحقاق، ما مل يكن حت�ضيلها مو�ضع �ضك.  

الإيجارات الت�ضغيلية  ن.  

الإيجار الت�ضغيلي هو العقد الذي  يحتفظ مبوجبه املوؤجر بكافة املخاطر والعوائد املتعلقة مبلكية الأ�ضل.  يتم اإدراج  

  املدفوعات التي تتم مبوجب اإيجار ت�ضغيلي كم�ضروف يف قائمة الربح اأو اخل�ضارة على اأ�ضا�س الق�ضط الثابت، ما مل يكن

  هناك اأ�ضا�س ُمنتظم اآخر يعك�ضالنموذج الزمني للمنفعة.

التعامالت بالعمالت الأجنبية  �س. 

       التعامالت التي متت بالعمالت الأجنبية ُمقومة بالريال العماين مبعدلت ال�ضرف ال�ضائدة يف تاريخ املعاملة. الأ�ضولواللتزامات
املالية بالعمالت الأجنبية يف نهاية فرتة الإقرار يتم حتويلها اىل الريال العماين مبعدلت ال�ضرف ال�ضائدة يف ذلك التاريخ.  

  الفروقالناجتة عن �ضرف العمالت ُمدرجة يف قائمة الربح اأواخل�ضارة.

اقرتا�ضات بنكية ع. 

يتم اإثبات القرتا�ضات البنكية مبدئيا بالقيمة العادلة، بال�ضايف من تكاليف املعاملة املتحملة.  بعد ذلك، يتم اإثبات  

  القرتا�ضاتالبنكية بالتكلفة املطفاأة.  اأي فرق بني العائدات )بال�ضايف من تكاليف املعاملة( والقيمة القابلة لال�ضرتداد يتم

  قيدها يف قائمة الربحاأو اخل�ضارة على مدى فرتة القرتا�ضات البنكية با�ضتخدام معدل الفائدة الفعلية.
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ف.      تكاليف القرتا�ضات

تكاليف القرتا�ضات ت�ضمل الفائدة امل�ضتحقة على القرتا�ضات البنكية.  تكاليف القرتا�ضات املن�ضوبة مبا�ضرة اىل اقتناء  

  اأو اإن�ضاء اأو اإنتاج اأ�ضول موؤهلة )وهي الأ�ضول التي حتتاج بال�ضرورة اىل فرتة طويلة لت�ضبح جاهزة لال�ضتخدام لغر�ضها

  املحدد اأو للبيع( يتم اإ�ضافتها اىل تكلفة الأ�ضول، اىل اأن ت�ضبح هذه الالأ�ضول جاهزة ب�ضكل جوهري لال�ضتخدام لغر�ضها

  املحدد اأو للبيع.  دخل ال�ضتثمار املكت�ضب من ال�ضتثمار املوؤقت لقرتا�ضات معينة يف انتظار حتميل م�ضروفاتها على 

الأ�ضول املوؤهلة يتم خ�ضمه من تكاليف تلك الأ�ضول.  كافةتكاليف القرتا�س الأخرى يتم الإقرار بها كم�ضروفات يف ال�ضنة  

  التي يتم حتملها فيها. 

�س.   �ضريبة الدخل

تتكون �ضريبة ال�ضنة من �ضريبة حالية و�ضريبة موؤجلة.  

ال�ضريبة احلالية هي ال�ضريبة املتوقع �ضدادها على الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة للفرتة، حم�ضوبة با�ضتخدام معدلت ال�ضريبة   

املطبقة اأو املعمول بها ب�ضكل وا�ضع يف نهاية فرتة الإقرار.  

يتم احت�ضاب ال�ضريبة املوؤجلة با�ضتخدام طريقة اللتزام جلميع الفروق املوؤقتة بني القيمة الدفرتية لالأ�ضول واللتزمات  

  املثبتة لأغرا�س التقارير املالية واملبالغ امل�ضتخدمة لأغرا�س �ضريبية. ي�ضتند احت�ضاب املبلغ املخ�ض�س لل�ضريبة املوؤجلة

  اىل الن�ضق املتوقع لتحقق اأو �ضداد القيمة الدفرتية لالأ�ضول واللتزمات با�ضتخدام املعدلت ال�ضريبية املطبقة اأو املعمول 

  بها ب�ضكل وا�ضع يف نهاية فرتة الإقرار.

يتم اإثبات اأ�ضل ال�ضريبة املوؤجلة فقط اإىل احلد الذي تتوافر معه اأرباح �ضريبية م�ضتقبلية ميكن ا�ضتغالل الأر�ضدة   

ال�ضريبية مقابلها.  يتم تخفي�س الأ�ضول ال�ضريبية املوؤجلة بالقدر الذي ي�ضبح من غري املحتمل معه حتقق املنفعة ال�ضريبية  

  ذات ال�ضلة.

يتم اإدراج ال�ضريبة احلالية وال�ضريبة املوؤجلة كم�ضروف اأو دخل يف قائمة الربح اأو اخل�ضارة، اإل اإذا كانتا تتعلقان ببنود  

  مدرجة يف قائمة الدخل ال�ضامل الآخر، ويف هذه احلالة يتم اإدراج ال�ضريبة اأي�ضا يف قائمة الدخل الربح اأو اخل�ضارة.

ق.  تكاليف متويل موؤجلة

يتم تاأجيل واإطفاء تكاليف احل�ضول على متويل طويل الأجل على مدى فرتة القر�س طويل الأجل با�ضتخدام طريقة معدل  

  الفائدة الفعلية.  يتم اإجراء مقا�ضة بني تكاليف التمويل املوؤجلة ناق�ضا الإطفاء املرتاكم وبني املبالغ امل�ضحوبة من القرو�س

  طويلة الأجل.  يتم ر�ضملة اإطفاء تكاليف التمويل املوؤجلة كجزء من تكلفة املحطة اأثناء فرتة الإن�ضاء.  بعد اإمتام اإن�ضاء

  املحطة، يتم حتميل عن�ضر اإطفاء تكاليف التمويل املوؤجلة على قائمة الربح اأو اخل�ضارة.
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ر.  اللتزامات املالية

يتم قيا�س كافة اللتزامات املالية مبدئيا بالقيمة العادلة، وبعد ذلك يتم قيا�ضها بالتكلفة املطفاأة.

الأدوات املالية امل�ضتقة

بالقيمة امل�ضتقة مبدئيا  املالية  الأدوات  ُتدرج  الفائدة.   �ضعر  تعر�ضها ملخاطر  لتغطية  م�ضتقة  مالية  اأدوات  ال�ضركة  ت�ضتخدم 

 العادلة يف تاريخ اإبرام عقد ال�ضتقاق وُيعاد قيا�ضها لحقا بقيمتها العادلة يف نهاية كل فرتة اإقرارعلى اأ�ضا�س متكرر.  ُتدرج

وعندئذ تغطية،  كاأداة  م�ضنفة  امل�ضتقة  الأداة  تكن  مل  ما  مبا�ضرة،  اخل�ضارة  اأو  الربح  قائمة  يف  الناجتة  واخل�ضائر  الأرباح   

يتوقف وقت اإدراجها يف قائمة الربح اأو اخل�ضارة اعتمادا على طبيعة عالقة التحوط.   

ُتدرج الأدوات املالية امل�ضتقة ذات القيمة العادلة الإيجابية على اأنها اأ�ضول مالية.  وُتدرج الأدوات املالية امل�ضتقة ذات القيمة

 العادلة ال�ضلبية على اأنها التزامات مالية.  ُتعر�س الأدوات املالية امل�ضتقة كاأ�ضول غري متداولة اأو التزامات غري متداولة اإن 

تظهر �ضهرا.    12 خالل  ت�ضويتها  اأو  حتقيقها  يتم  اأن  ُيتوقع  ول  �ضهرا   12 عن  تزيد  لالأداة  املتبقية  ال�ضتحقاق  فرتة  كانت 

 امل�ضتقات الأخرى كاأ�ضول  متداولة اأو التزامات متداولة.

حما�ضبة التحوط

ُت�ضنف ال�ضركة اأداة التحوط على اأنها حتوطات تدفقات نقدية.  يف بداية عالقة التحوط، تقوم ال�ضركة بتوثيق العالقة بني

اأدوات التحوط وبنود التحوط وكذلك اأهداف اإدارة املخاطر وا�ضرتاتيجيتها يف القيام بعدة تعامالت حتوط.  بالإ�ضافة اىل

اأداة التحوط ذات فعالية كبرية اإذا كانت  اأ�ضا�س مبداأ ال�ضتمرارية، تقوم ال�ضركة بتوثيق ما   ذلك، يف بداية التحوط وعلى 

 يف موازنة تغريات القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية لبند التحوط.  

حتوطات التدفقات النقدية

اجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة للم�ضتقات امل�ضنفة واملوؤهلة كتحوطات تدفقات نقدية يتم الإقرار به يف قائمة

الدخل ال�ضامل الآخر. الأرباح اأو اخل�ضائر املتعلقة باجلزء غري الفعال يتم قيدها مبا�ضرة يف قائمة الربح اأو اخل�ضارة.

املبالغ املدرجة �ضابقا واملرتاكمة يف قائمة الدخل ال�ضامل الآخر ُيعاد ت�ضنيفها اىل قائمة الربح اأو اخل�ضارة يف الفرتات التي

يتم فيها الإقرار ببند التحوط.

اأو بيعها  اأو  التحوط  اأدوات  مدة  انتهاء  عند  اأو  التحوط  عالقة  بف�ضخ  ال�ضركة  قيام  عند  التحوط  حما�ضبة  عن  التوقف  يتم 

اإنهائها اأو اإذا مل تعد ت�ضتويف مبادئ حما�ضبة التحوط.
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�س.   مكافئة اع�ضاء جمل�س الإدارة 

تلتزم ال�ضركة باأحكام قانون ال�ضركات التجارية ل�ضنة 1974 وتعديالته، واأحدث التوجيهات املعنية الأخرى ال�ضادرة عن  

  الهيئة العامة ل�ضوق املال بخ�ضو�س حتديد مبلغ مكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة.  يتم ح�ضاب مكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة

  على قائمة الربح اأو اخل�ضارة يف ال�ضنة التي تتعلق بها.

ت.   الأحكام املحا�ضبية الهامة وامل�ضادر الرئي�ضية لعدم اليقني ب�ضاأن التقديرات

اإن اإعداد القوائم املالية وفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية يتطلب من اإدارة ال�ضركة القيام باإ�ضتعمال تقديرات  

  وافرتا�ضات توؤثر على مبالغ الأ�ضول واللتزامات والإف�ضاح عن الأ�ضول واللتزامات املحتملة كما يف تاريخ القوائم املالية

  واملبالغ املدرجة لالإيرادات وامل�ضروفات خالل �ضنة الإقرار. اإن حتديد التقديرات يتطلب الأحكام التي ت�ضتند اىل اخلربة

  ال�ضابقة، والظروف القت�ضادية احلالية واملتوقعة وكافة املعلومات الأخرى املتاحة.  وميكن اأن تختلف النتائج الفعلية عن

  هذه التقديرات.

اأهم املجالت التي تتطلب من الدارة ا�ضتخدام التقديرات والفرتا�ضات يف القوائم املالية تتعلق مبا يلي:

الأعمار الإنتاجية للممتلكات والآلت واملعدات

يتم ا�ضتهالك املمتلكات والآلت واملعدات وفقا لطريقة الق�ضط الثابت على مدى اأعمار الأ�ضول النتاجية.  تقوم الإدارة مبراجعة 

التى  التقديرية  والفرتة  احلالية  الأ�ضول  و�ضع  على  املراجعة  وت�ضتند  واملعدات.   والآلت  للممتلكات  النتاجية  لالأعمار  دورية 

مناملنتظر اأن ت�ضتمر فيها ال�ضركة يف احل�ضول على منافع اقت�ضادية من الأ�ضل.

املخ�ض�ضات

يف تاريخ كل قائمة مركز ماىل، يتم حتديد ما اإذا كان هناك دليل مو�ضوعى على انخفا�س قيمة اأ�ضول مالية حمددة.  يتم عمل 

بالن�ضبة  بالكامل.  املبالغ  حت�ضيل  املحتمل  غري  من  ي�ضبح  عندما  املدينة  التجارية  الذمم  من  للتح�ضيل  القابلة  للمبالغ  تقدير 

للمبالغ الفردية الكبرية، يتم اإجراء عملية التقييم على اأ�ضا�س فردي.  ويتم تقييم املبالغ الفردية غري الكبرية، ولكنها متاأخرة 

اأ�ضا�س معدلت  ال�ضداد عن موعد ال�ضتحقاق وعلى  تاأخري  ال�ضداد، ب�ضكل فردي ويتم تكوين خم�ض�س بح�ضب فرتة  عن تاريخ 

التح�ضيل ال�ضابقة.  يتم الإقرار باأي فرق بني املبالغ التي يتم حت�ضيلها فعليًا يف فرتات م�ضتقبلية واملبالغ التي كان من املتوقع 

حت�ضيلها يف قائمة الربح اأو اخل�ضارة.

                      

للمخزون  للتحقق  القابلة  القيمة  �ضافى  تقدير  يتم   . احلركة  وبطيء  املتقادم  للمخزون  خم�ض�س  بتكوين  اأي�ضا  ال�ضركة  تقوم 

فىال�ضعاراأوالتكلفة  التقلبات  العتبار  فى  التقدير  عملية  تاأخذ  التقديرات.   وقت  فى  وثوقا  والأكرث  املتاحة  الأدلة  اىل  ا�ضتنادا 

املرتبطة مبا�ضرة باأحداثالحقة لتاريخ قائمة املركز املاىلاىل املدى الذى توؤكد فيه هذه الأحداث الظروف املوجودة فى نهاية فرتة 

الإقرار.
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4    ملخ�س عن ال�شيا�شات املحا�شبية الرئي�شية - تابع

ت.   الأحكام املحا�ضبية الهامة وامل�ضادر الرئي�ضية لعدم اليقني ب�ضاأن التقديرات

مبداأ ال�ضتمرارية

تقوم اإدارة ال�ضركة مبراجعة املركز املايل لل�ضركة على اأ�ضا�س دوري وتقييم �ضروط  اأي متويل اإ�ضايف لتلبية متطلبات راأ�س املال 

العاملوالأموال التقديرية الالزمة للوفاء باللتزامات عند ا�ضتحقاقها.  وبالإ�ضافة اإىل ذلك، فاإن م�ضاهمي ال�ضركة ي�ضمنون توفري 

الدعماملايل الكايف لتمويل متطلبات ال�ضركة و�ضمان ا�ضتمرارية اأعمالها.

التزامات عر�ضية 

بحكم طبيعتها، يتم ت�ضوية اللتزامات العر�ضية فقطعند وقوع واحد اأو اأكرث من الأحداث امل�ضتقبلية اأو عدم وقوعها.  ويت�ضمنتقييم 

هذه اللتزامات العر�ضية ا�ضتخدام اأحكام وتقديرات هامة بخ�ضو�س نتائج الأحداث امل�ضتقبلية.
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اإي�ضاحات عن القوائم املالية 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

5 املمتلكات والآلت واملعدات

فيما يلى حركة املمتلكات واللت واملعدات: 

اإزالة اأ�ضولاأ�ضول اأخرى قطع غيار فنيةاآلت وماكيناتاملباين 
اأعمال راأ�ضمالية 

قيد التنفيذ

املجموع

األف ر.ع

املجموع

األف دولر اأمريكي

التكلفة

7.027189.2344.94524777307202.316525.496كما يف 1 يناير 2017

408            157           75            - 1            32           49               -         اإ�ضافات خالل ال�ضنة

525.904   202.473 382          777        25          4.977    7.027189.285    كما يف 31 دي�ضمرب 2017

ال�ضتهالك 

65.145169.208-2.29461.0641.51722248كما يف 1 يناير 2017

17.517     6.744     -                 27          1            170         6.311    235       خالل ال�ضنة

186.725   71.889   -                 275        23          1.687    67.375  2.529   كما يف 31 دي�ضمرب 2017

�ضايف القيمة الدفرتية 

339.179   130.584 382          502       2            3.290    121.910 4.498   كما يف 31 دي�ضمرب 2017

ن�ضئت عليها حمطة الكهرباء والبناية واملرافق التابعة مت ا�ضتئجارها من الباطن من �ضركة ميناء �ضحار ال�ضناعي �س م ع م ملدة 15 �ضنة من تاريخ الت�ضغيل التجاري. عقد الإيجار من الباطن 
ُ
5.1   الأر�س التي اأ

قابل للتمديد ملدة 15 �ضنة اأخرى. يتم دفع الإيجار مبعدل يقارب 64.000 ر.ع 

) 165.000 دولر اأمريكي( يف ال�ضنة.

5.2  املمتلكات والآلت واملعدات هي مرهونة مقابل ت�ضهيالت قر�س طويل الأجل )اي�ضاح 10( ممنوح اىل ال�ضركة.
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اإي�ضاحات عن القوائم املالية 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

5 املمتلكات والآلت واملعدات

فيما يلى حركة املمتلكات واللت واملعدات: 

اإزالة اأ�شولاأ�شول اأخرى قطع غيار فنيةاآلت وماكيناتاملباين 
اأعمال راأ�شمالية 

قيد التنفيذ

املجموع

األف ر.ع

املجموع

األف دولر اأمريكي

التكلفة

7.027189.2344.90124777326202.289525.426يف 1 يناير 2016

2672187-244-اإ�ضافات خالل ال�ضنة

حمول من العمال الرا�ضمالية قيد 

التنفيذ خالل ال�ضنة 

                                                                                                                   )45(           )45(         )117( 

525.496    202.316     307              777            24              4.945         189.236    7.027        يف 31 دي�ضمرب 2016

ال�ضتهالك 

58.403151.696-2.05954.7531.34821222يف 31 دي�ضمرب 2016  

  17.512      6.742        -                      26               1                169             6.311       235           ا�ضتهالك ال�ضنة 

169.208    65.145        -                   248            22              1.517          61.064      2.294       يف 31 دي�ضمرب 2016

�ضايف القيمة الدفرتية 

356.288    137.171          307             529              2            3.428        128.172    4.733        يف 31 دي�ضمرب 2016 

5.3   مت معاجلة مبلغ ا�ضتهالك ال�ضنة يف قائمة الربح اأو اخل�ضارة والدخل ال�ضامل الآخر كما يلي:

2017201620172016

األف دولر اأمريكياألف ر.عاألف دولر اأمريكياألف ر.ع

6.7436.74117.51417.509تكلفة املبيعات )اإي�ضاح 15(

3                   3                  1                    1                   امل�ضروفات الإدارية والعمومية )اإي�ضاح 17( 

            6.744            6.742        17.517         17.512
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6       ذمم جتارية مدينة واأر�شدة مدينة اأخرى 

2017201620172016

األف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف ر.عاألف ر.ع

16.779           14.216           6.460             5.473             ذمم جتارية مدينة

)3.616(                                          )1.392(                                          ُيطرح: خم�ض�س خ�ضائر الديون

             5.473             5.068           14.216           13.163

343                416                132                160                دفعات م�ضبقة ومبالغ مدفوعة مقدما 

-                          533                     -                          213                     دفعات م�ضبقة اأخرى

                  5.846                  5.200                15.185                13.506

الذمم التجارية املدينة هي عموًما بفرتة ائتمان 25 يوما.فيما يلي التحليل الزمني للذمم التجارية املدينة غري منخف�ضة القيمة:

2017201620172016

األف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف ر.عاألف ر.ع

13.163                14.216                 5.068                 5.473                  حتى 3 اأ�ضهر

الذمم التجارية املدينة هي م�ضتحقة من ال�ضركة العمانية ل�ضراء الطاقة واملياه �س.م.ع.م، العميل الوحيد لل�ضركة.

  ، ال�ضنة  احلالية  اأعاله. خالل  املدينة املذكورة  العادلة لكل فئة من الذمم  القيمة  الإقرار هو  نهاية فرتة  الإئتمان يف  الأق�ضى ملخاطر  اإن احلد      6.3 

            بلغت الذمم التجارية املدينة امل�ضتحقة  ال�ضداد منذ فرتة طويلة مبلغ 1.392.000 ريال عماين )3.616.000 دولر اأمريكي( مقابل املبلغ الذي متت 

           ت�ضويته مقابل خم�ض�س خ�ضائر الئتمان التي ن�ضاأت �ضابقا.

7       النقد والنقد املعادل

لأغرا�س قائمة التدفقات النقدية يتكون النقد والنقد املعادل مما يلي :

2017201620172016

األف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف ر.عاألف ر.ع

18.571               24.151                 7.150                 9.298                  اأر�ضدة احل�ضابات اجلارية لدى البنوك

                  9.298                 7.150                 24.151               18.571

7.1     اأر�ضدة احل�ضابات اجلارية لدى البنوكال حتمل فائدة.

8        راأ�س املال والإحتياطيات:

8.1     راأ�س املال

فيما يلي راأ�س مال ال�ضركة امل�ضرح به وامل�ضدر واملدفوع بالكامل كما هو م�ضجل لدى وزارة التجارة وال�ضناعة: 

2017201620172016

األف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف ر.عاألف ر.ع

راأ�س املال امل�ضرح به متكون من

600.000.000 �ضهم بقيمة 0/100  ر.ع لل�ضهم 

الواحد

                60.000               60.000               156.000             156.000

راأ�س املال امل�ضدر واملدفوع بالكامل

متكون من 221.101.000 �ضهم بقيمة 0/100 ر.ع 

لل�ضهم الواحد

                22.101               22.101                 57.405               57.405
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8       راأ�س املال والإحتياطيات – تابع 

يف نهاية ال�ضنة، امل�ضاهمون الذين ميلكون 10٪ اأو اأكرث من راأ�ضمال ال�ضركة وعدد الأ�ضهم التي ميلكونها كما يلي: 

عدد الأ�ضهم ن�ضبة امللكيةا�ضمامل�ضاهم

اململوكة

عدد الأ�ضهم ن�ضبة امللكية 

اململوكة

2017201720162016

77.353.500     35٪77.353.500     35٪كهربيالف زد اي

44.202.000     20٪44.202.000     20٪ميناء �ضحار ا�س بي يف1ليمتد

33.151.500     15٪                    33.151.500      15٪                    �ضندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية

8 ب    الحتياطي القانوين

وفقا لأحكام قانون ال�ضركات التجارية العماين ل�ضنة 1974 )وتعديالته(، يجب حتويل مبلغ يعادل 10٪ من �ضايف اأرباح ال�ضركة 

قبل التوزيعات اىل احتياطي قانوين غري قابل للتوزيع حلني اأن ي�ضبح مبلغ الحتياطي م�ضاويا لثلث راأ�ضمال ال�ضركة كحد اأدنى.

خاللل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2017، حَولت ال�ضركة مبلغ 203.000 ر.ع  اإىل الحتياطي القانوين )2016 : 454.000 ر.ع(.

8 ج    توزيعات اأرباح مدفوعة وُمقرتحة

وطبقا لتفاقية الت�ضهيالت املرُبمة مع املُقر�ضني ، لن يكون هناك اأي توزيعات اأرباح مقرتحة اأو معتمدة اأو موزعة حتى يتم �ضداد 

مبلغ القر�س بالكامل اأو اإعادة هيكلته. ولذلك، مل يتم اقرتاح اأو توزيع اأرباح خال ال�ضنة احلالية. ومع ذلك، قامت ال�ضركة خالل 

ال�ضنوات ال�ضابقة بدفع توزيعات اأرباح نهائية عن عام 2015 وتوزيعات اأرباح مرحلية عن عام 2016، على النحو التايل:

وافق جمل�س الدارة على توزيعات اأرباح نقدية نهائية مقرتحة بقيمة 1.812مليون ريال عماين )متثل 8٪ من راأ�س املال احلايل( 

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2015، وقد مت قبولها وتوزيعها على امل�ضاهمني بعد احل�ضول على موافقتهم يف اجتماع اجلمعية 

العامة ال�ضنوية املنعقد يف 29 مار�س 2016.

اقرتح جمل�س ادارة ال�ضركة توزيعات اأرباح مرحلية بقيمة 0.913 مليون ريال عماين )متثل 4.132٪من راأ�س املال احلايل( 

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2016، وقد مت قبولها وتوزيعها على امل�ضاهمني بعد احل�ضول على موافقتهم يف اجتماع اجلمعية 

العامة ال�ضنوية املنعقد يف 29 مار�س 2016.

9      عجز التغطية 

مقاي�ضة ا�ضعار الفائدة 

ت�ضهيالت القر�س طويل الأجل املمنوح اىل ال�ضركة يحمل فائدة مبعدل ليبور بالدولر الأمريكي زائد الهوام�س املالئمة )انظر اإي�ضاح 

10(.  طبقا لتفاقية القر�س لأجل، قامت ال�ضركة بتثبيت �ضعر الفائدة من خالل اتفاقيات مقاي�ضة اأ�ضعار الفائدة للتحوط من تغري 

معدل ليبور بالدولر الأمريكي بن�ضبة 95٪ من ت�ضهيالت القر�س لكامل فرتة التفاقية حتى 31 مار�س 2022.  اأق�ضى مبلغ حتوط 

تقديري يتم تغطيته يف 31 دي�ضمرب 2017 هو حوايل 92 مليون ريال عماين ) 238  مليون دولر اأمريكي( )31 دي�ضمرب 2016: 100 

مليون ريال عماين )260 مليون دولر اأمريكي( مبعدلت فائدة ثابتة قدرها 7.89٪ و 4.50٪و 5.70٪و 4.36٪و 4.36٪ يف ال�ضنة 

)31 دي�ضمرب 2016: 7.89٪ و 4.50٪ و 5.70٪ و 4.36٪ و 4.36٪ يف ال�ضنة ( دون اعتبار الهوام�س املالئمة.

اإي�ضاحات عن القوائم املالية 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017
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9     عجز التغطية - تابع

 يف 31 دي�ضمرب 2017، كان �ضعر ليبور بالدولر الأمريكي – 6 اأ�ضهر  كان  1.50389٪ يف ال�ضنة )31 دي�ضمرب 2016: 

1.2336٪ يف ال�ضنة(، يف حني قامت ال�ضركة بتثبيت �ضعر الفائدة على اقرتا�ضاتها كما هو مو�ضح اأعاله. 

2017201520172015

األف دولر األف دولر اأمريكياألف ر.عاألف ر.ع

اأمريكي

)5.026()3.179()1.935(       )1.224(بنك ات�ضا�س بي �ضي املحدود 

بنك �ضتاندرد ت�ضارترد

)755(       )1.233( )9.961( 

      

)3.203(

بنك ات�ضا�س بي �ضي املحدود

)875(

        

)1.102()2.273(

      

)2.862(

)8.262()5.969()3.181(       )2.298(بنك �ضتاندرد ت�ضارترد

)8.262(   )5.899(               )3.181(      )2.271(               بنك كريديتاأجريكول للموؤ�ض�ضات والإ�ضتثمار

)27.615()19.281()10.632()7.423(ادوات التغطية يف نهاية ال�ضنة

3.314      2.891                  1.276          1.113                  �ضريبة موؤجلة )اي�ضاح (19

احتياطي التغطية يف نهاية ال�ضنة)�ضايف 

)24.301()16.390()9.356(      )6.310(من ال�ضريبة(

)33.513(   )24.301(            )12.904(   )9.356(               يطرح: احتياطي التغطية يف بداية ال�ضنة

)�ضايف من ال�ضريبة(

اجلزء الفعال يف تغريات القيمة العادلة لتغطية

)9.212(    )7.911(               )3.548(     )3.046(               التدفقات النقدية لل�ضنة

9.1   فيما احلركة يف عجز التحوط الإحتياطي : 

2017201620172016

األف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف ر.عاألف ر.ع

)38.081(        )27.615()14.664(     )10.632(ادوات التغطية يف بداية ال�ضنة

10.466             8.334                 4.032             3.209              التغيري خالل ال�ضنة

)27.615(        )19.281()10.632(      )7.423(احتياطي التغطية يف نهاية ال�ضنة

 اجلزء الغري فعال من حتوط التدفقات النقدية

381-147)اإي�ضاح 18(

3.314                2.891                   1.276            1.113                    ال�ضريبة املوؤجلة )اإي�ضاح 19(

)24.301(         )16.008(            )9.356(        )6.163(                احتياطي التحوط يف نهاية ال�ضنة

  9.2       يف حالة قيام ال�ضركة باإنهاء اتفاقيات مقاي�ضة اأ�ضعار الفائدة يف 31 دي�ضمرب 2017، فاإنها قد تتحمل خ�ضائر يف حدود 8.21 

ريال عماين )30.23مليون دولر  2016:  11.64مليون  دي�ضمرب  اأمريكي( )31  مليون دولر  ريال عماين )21.34  مليون             

               اأمريكي(.  اإل اأنه طبقا لبنود اتفاقيات القرو�س، ل يجوز لل�ضركة اإنهاء اتفاقيات مقاي�ضة اأ�ضعار الفائدة.

يجب اختبار تغطية التحوط كل ثالثة اأ�ضهر   9.3       طبقا للمعيار املحا�ضبية الدولية رقم 39 : الأدوات املالية : الإقرار والقيا�س”، 

للتاأكد من فاعليتها على اأ�ضا�س �ضايف القيمة العادلة من بنوك املقاي�ضة، وبالتايل يتم قيد الأجزاء الفعالة وغري الفعالة، اإن             

وجدت، يف حقوق ملكية امل�ضاهمني وقائمة الربح اأو اخل�ضارة على التوايل  
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10   قرو�س طويلة الأجل:

 2017 2016 2017 2016

األف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف ر.عاألف ر.ع

221.855  85.414196.429  75.625  الت�ضهيل الأ�ضا�ضي

42.673  16.42937.782 14.546 ت�ضهيالت ال�ضداد

)23.395(          )28.343(             )9.007(            )10.912(              ُيطرح: اجلزء اجلاري من القرو�س طويلة الأجل

         79.259         92.836205.868         241.133

)3.655(             )2.945(               )1.407(             )1.134(                ُيطرح: تكاليف متويل موؤجلة

237.478             202.923               91.429               78.125                  اجلزء غري اجلاري من القرو�س طويلة الأجل

ت�ضهيالت م�ضرفية جُممعة 

ح�ضلت ال�ضركة على ت�ضهيالت قر�س طويل الأجل جُممعة )»ت�ضهيالت جُممعة«( بحد اأق�ضى اإجمايل قدره 455 مليون دولر اأمريكي.  

يقوم بنك ات�س ا�س بي �ضي – بي ال �ضي- بدور وكيل الت�ضهيالت )»وكيل الت�ضهيالت«( بحيُث يتوىل اإدارة ومراقبة جممل ت�ضهيالت 

القرو�س.  وقد مت تعيني بنك ات�ضا�س بي �ضي – الوليات املتحدة الأمريكية- واجلمعية الأهلية وبنك م�ضقط على التوايل كاأمناء على 

ال�ضمان يف اخلارج والداخل اأمام الأطراف املُمولة امل�ضمونة.

الت�ضهيل الأ�ضا�ضي

مبلغ  اإجمايل  اأمريكي.   دولر  382.50مليون  قدره  اإجمايل  مببلغ  لأجل  قر�س  على  الأ�ضا�ضي،  الت�ضهيل  مبوجب  ال�ضركة،  ح�ضلت 

الت�ضهيل الأ�ضا�ضي ي�ضتحق ال�ضداد على 34 )اأربعة وثالثني( ق�ضطا ن�ضف �ضنوي، منها 28 ق�ضطا ترتاوح بني 6.5  مليون دولر اأمريكي 

و13.2مليون دولر اأمريكي.  وتبلغ الأق�ضاط ال�ضتة الأخرية، بعد التنازل، 20.35 مليون دولر اأمريكي للق�ضط الواحد. علما باأن ال�ضداد 

مبوجب الت�ضهيل الأ�ضا�ضي املُعدل بداأ منذ 30 �ضبتمرب2007.  

ت�ضهيالت ال�ضداد

ح�ضلت ال�ضركة، مبوجب ت�ضهيالت ال�ضداد، على قر�س لأجل مببلغ اإجمايل قدره 72 مليون دولر اأمريكي.  اإجمايل مبلغ ت�ضهيل ال�ضداد 

ي�ضتحق ال�ضداد على 34 )اأربعة وثالثني( ق�ضطا ن�ضف �ضنوي، منها 28 ق�ضطا ترتاوح بني 1.2 مليون دولر اأمريكي و2.5مليون دولر 

اأمريكي.  وتبلغ الأق�ضاط ال�ضتة الأخرية، بعد التنازل، 3.91 مليون دولر اأمريكي للق�ضط الواحد.  علما باأن ال�ضداد مبوجب ت�ضهيل 

ال�ضداد بداأ منذ 30 �ضبتمرب 2008.  

الفائدة

الت�ضهيالت حتمل فائدة مبعدلت ليبور بالدولر الأمريكي زائدا الهوام�س املالئمة.  وتختلف الهوام�س وفقا للت�ضهيالت غري املُ�ضددة.

اأتعاب الرتباط واأتعاب اأخرى

اأتعاب ارتباط ور�ضوم �ضمان ح�ضن التنفيذ واأتعاب الواجهة الأخرية  اأن تدفع  طبقا ل�ضروط ت�ضهيالت القرو�س، يجب على ال�ضركة 

للت�ضهيالت واأتعاب وكالة وكافة الر�ضوم البنكية الأخرى.

ال�ضمان

الت�ضهيالت م�ضمونة بوا�ضطة رهون قانونية وجتارية �ضاملة على كافة اأ�ضول ال�ضركة. 
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10 قرو�س طويلة الأجل - تابع

تعهدات

اتفاقيات الت�ضهيالت ت�ضمل بع�س التعهدات املتعلقة، من بني اأمور اأخرى، بن�ضب متويل امل�ضروع واإبرام اتفاقيات جوهرية جديدة 

والرهونات ال�ضلبية وتغيري الن�ضاط والقرو�س وال�ضمانات... الخ.

الفائ�س النقدي املتوفر

تن�س اتفاقية الت�ضهيالت على دفع مبالغ ُمقدما من الفائ�س النقدي املتوفر اعتبارا من تاريخ ال�ضداد رقم 17 وهو 30 �ضبتمرب 2015.  

ي�ضاوي مبلغ ال�ضداد مقدمًا من الفائ�س النقدي املتوفر 100٪ من جميع املبالغ التي يتم قيدها يف ح�ضابايرادت الت�ضغيل ولكنها خا�ضعة 

لبع�س ال�ضروط.  ونتيجة لذلك، با�ضتثناء توزيعات الأرباح املرحلية بقيمة 0.913 مليون ريال عماين التي مَت دفعها فعاًل يف اأغ�ضط�س 

2016، فاإنه لن يكون هناك اأي مبلغ اآخر ُمتوفر للتوزيع كاأرباح على امل�ضاهمني اىل حني �ضداد القر�س بالكامل.

11 خم�ش�س تكاليف اإزالة الأ�شول من املوقع

خم�ض�س تكاليف اإزالة الأ�ضول من املوقع ميثل القيمة احلالية لأف�ضل تقديرات الإدارة خل�ضارة منافع اقت�ضادية م�ضتقبلية تكون 

لزمة لإزالة املرافق وترميم املناطق املتاأثرة يف مواقع ال�ضركة.  فيما يلي حركة خم�ض�س تكاليف اإزالة الأ�ضول من املوقع:

2017201620172016

األف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف ر.عاألف ر.ع

1.3951.3123.6243.408يف بداية ال�ضنة

 خ�ضومات على تكاليف اإزالة الأ�ضول

من املوقع )اإي�ضاح 18(

                        88                        83                      229                      216

3.624                 3.853                   1.395                  1.843                   يف نهاية ال�ضنة

12  ذمم جتارية دائنة واأر�شدة دائنة اأخرى

2017201620172016

األف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف ر.عاألف ر.ع

 7.870  9.171 3.030  3.532        ذمم جتارية دائنة

13.329                14.733                 5.135                  5.674                         م�ضتحقات واأر�ضدة دائنة اأخرى

                  9.206                  8.165                 23.904                21.199

12.1       يتم ت�ضوية الذمم التجارية الدائنة عموما خالل 30 اإىل 60 يوما من تاريخفاتورة املوردين.

12.2       تاريخ ال�ضتحقاق التعاقدي للذمم التجارية الدائنة ي�ضتحق خالل 12 �ضهرا من تاريخ قائمة املركز املايل.

13  تعامالت واأر�شدة اأطراف ذات عالقة 

يف �ضياق الأعمال العادية، تتعامل ال�ضركة مع اأطراف تقع حتت تعريف »اأطراف ذات عالقة« يتم الدخول يف هذه التعامالت   ب�ضروط 

يعتربها الأع�ضاء مطابقة لتعامالت عادية مع اأطراف ثالثة. الأر�ضدة امل�ضتحقة من واىل الأطراف ذات العالقة هي دون �ضمان ول 

حتمل فائدة ول تخ�ضع ل�ضروط �ضداد حمددة وقد مت الإف�ضاح عنها ب�ضكل منف�ضل يف قائمة املركز املايل.
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13   تعامالت مع الأطراف ذات العالقة – تابع 

2017201620172016

األف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف ر.عاألف ر.ع

475               478               183         184       مكافاأة موظفي الدارة العليا

356            34            137      13      مكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة )اي�ضاح (17

49                 65                 19         25         بدل ح�ضور جل�ضات جمل�س الإدارة )اي�ضاح (20

16.742          17.261          6.446           6.646              خدمات مقدمة من �ضركة �ضحار للت�ضغيل وال�ضيانة

   خدمات مقدمة من �ضركة اإدارة الطاقة �س.م.م

400           400           154     154     - اأتعاب الإدارة

816              797              314       307      - م�ضروفات اإدارية اأخرى

88            122            34         47         خدمات مقدمة من �ضركة �ضويزتراكتبال�س اأيه

36                36                14        14        خدمات مقدمة من �ضركةلبورلك ال�ضرق الأو�ضط

169            169            65         65         الكرتابيل اآ�س اآي - ر�ضوم �ضمان

96               96               37        37        ميناء �ضحار ا�س بي يف1ليمتد - ر�ضوم خطابات اعتماد م�ضتندي

23                 23                 9            9            �ضوجاك�س عمان �س.م.م - ر�ضوم خطابات اعتماد م�ضتندي

21                 23                 8               9               �ضندوق تقاعد وزارة الدفاع - ر�ضوم اعتماد م�ضتندي

فيما يلي ملخ�س اأر�ضدة الأطراف ذاتالعالقة كما يف 31 دي�ضمرب 2017:

        13. اأ   مبالغ م�ضتحقة اىل اأطرف ذي عالقة

2017201620172016

األف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف ر.عاألف ر.ع

743                      2.701                   286                     1.040                    �ضركة �ضحار للت�ضغيل وال�ضيانة �س.م.م

                   1.040                      286                   2.701                      743

14 اليرادات

172.226              167.494              66.307                64.485                 ايرادات الطاقة واملياه

                64.485                66.307              167.494              172.226

اإيرادات الطاقة واملياه من ر�ضوم ال�ضعة الثابت ، والر�ضوم املتغرية وكذلك تقطية تكاليف الوقود.

15  تكلفة اليرادات

2017201620172016

األف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف ر.عاألف ر.ع

37.03038.96196.182101.197غاز وقود

6.6466.44617.26116.742  تكاليف ت�ضغيل و�ضيانة

6.7436.74117.51417.509ا�ضتهالك )اإي�ضاح 4(

7407251.9221.883ا�ضتخراج مياه البحر

2.047                 2.624                   788                      1.010                   م�ضروفات ت�ضغيل اأخرى

                 52.169                53.661               135.503            139.378
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16    ايرادات اأخرى 

2017201620172016

األف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف ر.عاألف ر.ع

2043875301.005مطالبة تاأمني

42-16-مطالبة م�ضتلمة عن القطع ال�ضطراري للكهرباء

-                          327                       -                          126                       ت�ضديد ال�ضريبة الإ�ضافية امل�ضتحقة الدفع )اإي�ضاح 19(

                       330                     403                       857                  1.047

17    م�شروفات عمومية واإدارية 

2017201620172016

األف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف ر.عاألف ر.ع

154154400400اأتعاب الإدارة

بدل ح�ضور جل�ضات جمل�س الإدارة ومكافاأة اأع�ضاء 

جمل�س الإدارة )اإي�ضاح 13(

3815699405

9898255255اأتعاب مهنية وقانونية

30297875تكاليف املوظفني

1133ا�ضتهالك )اإي�ضاح 5(

1.092                   1.185                    420                      456                       م�ضروفات اإدارية اأخرى

                       777                      858                    2.020                   2.230

18    تكاليف التمويل

2017201620172016

األف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف  ر.عاألف ر.ع

3.4224.4758.88811.623فائدة على �ضايف ت�ضوية املقاي�ضة

1.8931.6494.9174.283فائدة على الت�ضهيل الأ�ضا�ضي

317945823 364فائدة على ت�ضهيالت ال�ضداد

147297382771اإطفاء تكاليف متويل موؤجلة 

70254182660تكاليفتمويل اأخرى

-709-273اجلزء غري الفعال من التغريات يف القيمة العادلة لتغطية التدفقات النقدية

216                      83229                        88                         خ�ضومات على تكلفة اإزالة الأ�ضول من املوقع )اإي�ضاح 11(

                   6.257                  7.07516.252                 18.376

19-  �شريبة الدخل

19.اأ   حالة الربط ال�شريبي

تخ�ضع ال�ضركة ل�ضريبة الدخل وفقا لأحكام قانون �ضريبة الدخل يف �ضلطنة عمان مبعدل 15٪ على الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة مبا يزيد 

عن 30.000 ريال عماين. لغر�س حتديد خم�ض�س ال�ضريبة ، مت تعديل �ضايف ربح ال�ضنة ال�ضريبة. مت اإجراء التعديالت على بع�س البنود 

املتعلقة بامل�ضروفات، وت�ضتند اإىل الفهم احلايل للمخ�ض�ضات واللوائح ال�ضريبية.

 �ضدر املر�ضوم ال�ضلطاين 2017/9 يف 19 فرباير 2017 والذي ين�س على تعديل قانون �ضريبة الدخل رقم 2009/28 و الذي مت ن�ضره 

باجلريدة الر�ضمية  بتاريخ 26 فرباير 2017. وفقا لأحكام قانون �ضريبة الدخل يف �ضلطنة عمان من معدل12٪  اإىل 15٪ على الأرباح 

فاإن وجدت، يجب ان حتت�ضب يف  لل�ضركة،  ال�ضريبية  نتائج ذلك على احل�ضابات  تاأثري  بتقييم  ال�ضركة  تقوم  لل�ضريبة. �ضوف  اخلا�ضعة 

القوائم املالية عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2017. وبناء على ذلك، مت تكوين خم�ض�س ال�ضرائب لل�ضنة احلالية بن�ضبة ٪15 

من الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة.
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19    �شريبة الدخل – تابع 

2017201620172016

األف دولراأمريكياألف دولر اأمريكياألف ر.عاألف ر.ع

قائمة الربح اأو اخل�ضارة

-1.706-657ال�ضريبة احلالية -

ال�ضنة احلالية

مبلغ �ضريبة موؤجلة )بال�ضايف(

1945735041.488اإظهار وعك�س الفروقات املوؤقتة 

-                           7.094                   -                           2.731                   اأثر التغري يف معدلت ال�ضرائب )من 12٪ اإىل ٪15(

                   2.925                      573                    7.598                   1.488

                   3.582                      573                    9.304                   1.488

قائمة الدخل ال�ضامل الآخر

)ر�ضيد(/ مبلغ �ضريبية متعلق مبقاي�ضة

1.254                   423                       484                      163                       اأ�ضعار الفائدة 

فيما يلي ت�ضوية �ضرائب الدخل املح�ضوبة وفقا ملعدل ال�ضريبة املطبق مع م�ضروف �ضريبة الدخل لل�ضنة .

2017201620172016

األف دولراأمريكياألف دولر اأمريكياألف ر.عاألف ر.ع

13.289                14.576                 5.116                  5.612                   الربح قبل ال�ضريبة

8426142.1871.595�ضريبة الدخل كما مو�ضح اأعاله

952313امل�ضروفات الغري قابلة للخ�ضم 

)120(-)46(       -امل�ضروفات القابلة للخ�ضم

-                           7.094                    -                           2.731                   مبلغ �ضريبية متعلق مبقاي�ضة

1.488                   9.304                    573                      3.582                   م�ضروفات �ضريبة الدخل

19.  ب �شريبة موؤجلة

ر�ضيد ال�ضريبة املوؤجلة كما يف نهاية ال�ضنة كما يلي:

 املعرتف بها يف قائمة املركز املايل

25.060                33.081               9.648                  12.736                 الإلتزام ال�ضريبي املوؤجل
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19  �شريبة الدخل – تابع

ُين�ضُب اللتزام ال�ضريبي املوؤجل ومبلغ ال�ضريبة املوؤجلة )بال�ضايف( الواردين يف قائمة الدخل ال�ضامل وقائمة الدخل ال�ضامل الآخراىل 

البنود التالية:

يف 31 دي�شمرب 2016
درج يف قائمة محُ

الربح اأو اخل�شارة

درج يف قائمة محُ

الدخل ال�شامل الآخر
يف 31 دي�شمرب 2017

األف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.ع

315               -                    68                  247                املخ�ض�ضات 

--                    )266(             266                اخل�ضائر ال�ضريبية

1.113             )163(             -                    1.276             القيمة العادلة لأداة التغطية

)11.437(                  -                                 )2.727(                   )11.437(                 ال�ضتهالك

                  )9.648(                   )2.925(                       )163(                  )12.736(

يف 31 دي�شمرب 2016
درج يف قائمة محُ

الربح اأو اخل�شارة

درج يف قائمة محُ

الدخل ال�شامل الآخر
يف 31 دي�شمرب 2017

األف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكي

816-                    639177املخ�ض�ضات 

--                    )689(689اخل�ضائر ال�ضريبية

2.895)423(           -3.318القيمة العادلة لأداة التغطية

)36.972(                  -                               )7.086(                   )29.706(               ال�ضتهالك

              )22.060(                )7.598(                      )423(                   )33.081(

19. ج   خم�ش�س ال�شرائب

2017201620172016

األف دولراأمريكياألف دولر اأمريكياألف ر.عاألف ر.ع

-                               1.706                        -                               657                             لل�ضنة احلالية

                           657                              -                         1.706                              - 

�ضريبة ال�ضنة احلالية تت�ضمن مبلغ 126 ريال عماين )327 دولر اأمريكي( الذي �ضوف ي�ضدد لحقًا من قبل ال�ضركة العمانية ل�ضراء 

الطاقة واملياه �س.م.ع.م وفقًا لالإتفاقية التي بينها وبني ال�ضركة ، كما مو�ضح بالر�ضالة ال�ضادرة من ال�ضركة العمانية ل�ضراء الطاقة 

واملياه �س.م.ع.م بتاريخ 31 دي�ضمرب 2016م باإعتبار اأن التغيري يف املطالبات يوؤدي اأي تغيري الدخل )القانون ال�ضريبي(. وبالإ�ضافة 

لذلك زيادة الن�ضبة ال�ضريبة امل�ضتحقة الدفع من 12٪ اإىل 15٪ لل�ضنة املالية احلالية �ضوف تزيد من ال�ضرايب امل�ضتحقة للعام احلايل.   

19.د  الو�شع احلاىل للربط ال�شريبى: 

مل يتم النتهاء من الربط ال�ضريبى على ال�ضركة لل�ضنوات ال�ضريبية حتى ال�ضنة املنتهية فى 31 دي�ضمرب 2016م  من قبل المانة العامة 

2016 مل يكتمل بعد من قبل الأمانة العامة  31 دي�ضمرب  2012م وحتى  31 دي�ضمرب  لل�ضرائب .  الربط ال�ضريبي لل�ضركة من نهاية 

لل�ضرائب ب�ضلطنة عمان . ويرى جمل�س الإدارة اأن اأي التزام �ضريبي اإ�ضايف قد ين�ضاأ عن هذه ال�ضنوات ال�ضريبية �ضوف لن يزيد عن 

املخ�ض�س املكون او يكون ذا اأهمية بالن�ضبة للمركز املايل لل�ضركة يف 31 دي�ضمرب 2017م.
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20  �شايف الأ�شول لل�شهم الواحد

يتم ح�ضاب �ضايف الأ�ضول لل�ضهم الواحد من خالل تق�ضيم �ضايف الأ�ضول يف نهاية فرتة القرار على عدد الأ�ضهم القائمة كما يلي :

2017201620172016

األف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف ر.عاألف ر.ع

75.340                 80.619                  29.006                 31.036                 حقوق امل�ضاهمني 

عدد الأ�ضهم امل�ضدرة واملدفوعة 

بالكامل يف نهاية ال�ضنة 
                221.010               221.010               221.010               221.010

0/341                   0/364                   0/131                   0/140                   �ضايف الأ�ضول لل�ضهم الواح

21  العائد الأ�شا�شي لل�شهم الواحد

يتم ح�ضاب العائد الأ�ضا�ضي لل�ضهم الواحد من خالل تق�ضيم �ضايف اأرباح ال�ضنة على املتو�ضط املرجح لعدد الأ�ضهم امل�ضدرة خالل ال�ضنة.

2017201620172016

األف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف ر.عاألف ر.ع

11.801                 5.272                    4.543                   2.030                    �ضايف اأرباح ال�ضنة

املتو�ضط املرجح لعدد الأ�ضهم 

يف نهاية ال�ضنة
                221.010              221.010                 221.010               221.010

العائد الأ�ضا�ضي واملُخف�س لل�ضهم 

الواحد
                  0/009                  0/021                  0/024                  0/053

22   ارتباطات اإيجار

الأر�س التي اأن�ضئت عليها حمطة �ضحار للكهرباء واملياه مت ا�ضتئجارها من �ضركة ميناء �ضحار ال�ضناعي �س.م.ع.م ملدة 15 �ضنة. 

يف نهاية ال�ضنة، كان احلد الأدنى لرتباطات الإيجار امل�ضتقبلية مبوجب عقود اإيجار ت�ضغيلي غري قابلة لالإلغاء كالتايل:

2017201620172016

األف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف ر.عاألف ر.ع

6463165162خالل �ضنة

206250537649بني �ضنة و5 �ضنوات

41                            -                             15                            -                             بعد 5 �ضنوات

                          270                          328                          702                          852
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23  التزامات عر�شية

مل يكن هناك اأي التزامات عر�ضية غري مدفوعة كما يف 31 دي�ضمرب 2017 )31 دي�ضمرب :2016 ل �ضئ(.

24  ادارة خماطر راأ�س املال 

تقوم ال�ضركة باإدارة راأ�س املال على النحو الذي ميكنها من موا�ضلة عملياتها طبقا ملبداأ ال�ضتمرارية مع زيادة ربحية ال�ضركة.

يتكون هيكل راأ�ضمال ال�ضركة من مبلغ راأ�س املال والحتياطيات والرباح املحتجزة.  تقوم ال�ضركة باإدارة راأ�س املال من خالل 

يف  تغيريات  اأي  اإجراء  يتم  مل  الأعمال.  ظروف  فى  التغريات  �ضوء  يف  اإ�ضافى  راأ�ضمال  وتوفري  الأرباح  توزيع  مدفوعات  تعديل 

الأهداف وال�ضيا�ضات والعمليات خالل ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2017 و2016.

25   الأ�شول واللتزامات املالية واإدارة املخاطر  

الأ�شول واللتزامات املالية

الأ�ضول واللتزامات املالية املدرجة يف قائمة املركز املايل تت�ضمن النقد والأر�ضدة البنكية والذمم التجارية املدينة والأر�ضدة 

املدينة الأخرىوامل�ضتحق اىلالأطراف ذات العالقة والقرو�س طويلة الأجل والذمم التجارية الدائنة والأر�ضدة الدائنة الأخرى.  

مت الإف�ضاح عن طرق الإقرار املُعّينة املُّتبعة يف قوائم ال�ضيا�ضات الفردية اخلا�ضة بكل بند.

ادارة املخاطر

اإن اأن�ضطة ال�ضركة تعر�ضها ملخاطر مالية خمتلفة تتمثل اأ�ضا�ضا يف خماطر ال�ضوق )مبا يف ذلك خماطر �ضرف العمالت الأجنبية 

وال�ضيولة يف  الإئتمان  ال�ضوق وخماطر  تن�ضاأ خماطر  ال�ضيولة.  الإئتمان وخماطر  الفائدة وخماطر ( وخماطر  اأ�ضعار  وخماطر 

�ضياق الأعمال الإعتيادية لل�ضركة.

تتم اإدارة خماطر ال�ضركة داخليا وفقا لل�ضيا�ضات املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة. تتم مراجعة �ضيا�ضات واأنظمة اإدارة املخاطر 

بانتظام للتاأكد من اأنها تعك�س اأي تغري يف ظروف ال�ضوق واأن�ضطة ال�ضركة.

خماطر ال�شوق

)1( خماطر العمالت الأجنبية

يتمثل هذا اخلطر يف تقلبات القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�ضتقبلية لأداة مالية نتيجة تغري معدلت �ضرف العملة الأجنبية.

ال�ضركة معر�ضة ملخاطر العمالت الأجنبية على القرتا�ضات البنكية املُقومة بعمالت غري عملة الت�ضغيل لدى ال�ضركة.  العملة التي 

ُتقوُم بها تلك التعامالت هي الدولر الأمريكي.  فيما يخ�س تعامالت ال�ضركة بالدولر الأمريكي، تعتقد الإدارة اأن ال�ضركة لي�ضت 

معر�ضة ملخاطر العملة نظرا لأن الريال العماين مثبت فعليا مقابل الدولر الأمريكي واإيرادات ال�ضركة حممية من تقلبات العمالت 

الأجنبية بوا�ضطة خم�ض�س ُمكون مبوجب اتفاقية �ضراء الطاقة واملياه.  يف نهاية فرتة القرار، كان لدى ال�ضركة اأر�ضدة بنكية 

ُمقومة بالدولر الأمريكي قدرها 0.484 مليون ريال عماين )31 دي�ضمرب 2016: 0.0116 مليون ريال عماين(.
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25 الأ�شول واللتزامات املالية واإدارة املخاطر – تابع  

)2( خماطر اأ�شعار الفائدة

يتمثل هذا اخلطر يف تقلبات القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�ضتقبلية لأداة مالية نتيجة تغريات اأ�ضعار الفائدة.

تن�ضاأ خماطر اأ�ضعار الفائدة عن القرو�س طويلة الأجل املمنوحة اىل ال�ضركة.  تعاقدت ال�ضركة على مقاي�ضة اأ�ضعار الفائدة من 

اأجل التحوط من خماطر اأ�ضعار الفائدة.  مبوجب عقود مقاي�ضة اأ�ضعار الفائدة، وافقت ال�ضركة على تبادل مبلغ الفرق بني اأ�ضعار 

تقليل  من  ال�ضركة  العقود  هذه  عليها.  ومتكن  املتفق  الفرتا�ضية  الرئي�ضية  املبالغ  اأ�ضل  على  املحت�ضبة  والعائمة  الثابتة  الفائدة 

الديون  النقدية على  التدفقات  ثابتة وخماطر  فائدة  باأ�ضعار  ال�ضادرة  للديون  العادلة  القيمة  على  الفائدة  اأ�ضعار  تغري  خماطر 

ال�ضادرة باأ�ضعار فائدة متغرية.  يتم ت�ضنيف كافة عقود مقاي�ضة اأ�ضعار الفائدة التي ُتعو�س معدلت الفائدة العائمة مبعدلت 

فائدة ثابتة على اأنها عقود حتوط من التدفقات النقدية من اأجل التقليل من تعر�س ال�ضركة ملخاطر التدفقات النقدية الناجتة 

عن تغري اأ�ضعار الفائدة على القرتا�ضات البنكية.  مقاي�ضة اأ�ضعار الفائدة ومدفوعات االفائدة على القر�س تتم يف نف�س الوقت.

)3( خماطر الأ�شعار

 يتمثل هذا اخلطر يف تقلبات القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�ضتقبلية لأداة مالية نتيجة تغريات اأ�ضعار ال�ضوق )بخالف تلك 

الناجتة من خماطر معدلت الفائدة اأو خماطر العملة(، �ضواء كانت هذه التغريات نتيجة عوامل خا�ضة بالأداة املالية الفردية اأو 

اجلهة امل�ضدرة، اأو عوامل موؤثرة على كافة الأدوات املالية امل�ضابهة املتداولة يف ال�ضوق.

مبا اأن ال�ضركة لي�ضت معر�ضة ملخاطر ال�ضتثمارات، فهي ل تتعر�س ملخاطر تقلبات الأ�ضعار.  ترى الإدارة اأن التحليل الدقيق لي�س 

�ضروريا نظرا ملحدودية تعر�س ال�ضركة ملخاطر الأ�ضعار.

خماطر الئتمان

خماطر الئتمان هي خماطر اخل�ضائر املالية لل�ضركة يف حالة ف�ضل العميل اأو الطرف الآخر يف الأداة املالية يف الوفاء بالتزاماته 

التعاقدية، وتن�ضاأ اأ�ضا�ضا عن الذمم املدينة لل�ضركة. يف نهاية القرار، كان جممل الذمم التجاريةاملدينة م�ضتحقا من �ضركة مملوكة 

للحكومة )ال�ضركة العمانية ل�ضراء الطاقة واملياه(.  ترى الإدارة اأن خماطر الئتمان عن الذمم التجارية املدينة �ضئيلةجدا نظرا 

لأن الذمم املدينة م�ضتحقة من احلكومة.  كذلك، فاإن النقد موجودلدى بنوك ذات�ضمعةطيبة، مع ت�ضنيفات ائتمانية جيدة،مما 

يقلل من خماطر الئتمان.

فيما يلي التحليل الزمني للذمم التجارية املدينة والأر�ضدة املدينة الأخرى احلالية:

31 دي�ضمرب 312016 دي�شمرب 2017

اآر�شدة مدينة

األف ر.ع

خم�ش�س

 األف ر.ع

اأر�ضدة مدنية 

األف ر.ع

خم�ض�س 

األف ر.ع

-5.068-5.473غري متاأخرة عن ال�ضداد

1.392                    1.392                        -                              -                              اأكرث من �ضنة

                      5.473                                  -                        6.460                   1.392
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25  الأ�شول واللتزامات املالية واإدارة املخاطر – تابع  

31 دي�ضمرب 312016 دي�شمرب 2017

اأر�ضدة مدينة

األف دولر اأمريكي

خم�ش�س

 األف دولر اأمريكي

اأر�ضدة مدينة

األف دولر اأمريكي

خم�ض�س 

األف دولر اأمريكي

-13.163-14.216غري متاأخرة عن ال�ضداد

3.616                   3.616                   -                              -                               اأكرث من �ضنة

                      14.216                                  -                    16.779                      3.616

خماطر ال�ضيولة

تتمثل خماطر ال�ضيولة يف عدم قدرة ال�ضركة على الوفاء بالتزامتها املالية عند ا�ضتحقاقها.  حتتفظ ال�ضركة باأر�ضدة بنكية ونقدية 

كافية للوفاء بالتزاماتها عند ا�ضتحقاقها لل�ضداد.

31 دي�شمرب2017

القيمة 

الدفرتية

التدفقات 

النقدية 

التعاقدية

6 اأ�شهر 

اأو اأقل

 12-6

1-2 �صنة�شهرا

 5-2

�شنوات

اأكرث من

5 �شنوات

األف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.ع

التزامات مالية غري م�شتقة )اأ(

-89.03790.1643.9245.4139.61871.209قرو�س بنكية م�ضمونة

ذمم دائنة واأر�ضدة م�ضتحقة اىل

 اأطراف ذاتعالقة 

10.24610.24610.246----

التزامات مالية م�شتقة )ب(

مقاي�ضات اأ�ضعار فائدة م�ضتعملة

 يف التغطية

              7.423       8.217        1.390       1.390        2.136       3.301               -

-                74.510     11.754      6.803        15.560      108.627   106.706          املجموع )اأ + ب(

القيمة 

الدفرتية

التدفقات 

النقدية 

التعاقدية

6 اأ�شهر 

اأو اأقل

 12-6

�شهرا
1-2 �صنة

 5-2

�شنوات

اأكرث من

5 �شنوات

األف دولر

اأمريكي

األف دولر

 اأمريكي

األف دولر 

اأمريكي

األف دولر

 اأمريكي

األف دولر 

اأمريكي

األف دولر 

اأمريكي

األف دولر

 اأمريكي

التزامات مالية غري م�شتقة )اأ(

-231.266234.19310.19314.06024.983184.957قرو�س بنكية م�ضمونة

-ذمم دائنة واأر�ضدة م�ضتحقة اىل

اأطراف ذاتعالقة

26.60526.60526.605----

التزامات مالية م�شتقة )ب(

مقاي�ضات اأ�ضعار فائدة م�ضتعملة 

يف التغطية

19.281   21.342      3.610     3.610    5.549      8.573               -

-                   193.530   30.532     17.670      40.408     282.140    277.152   املجموع )اأ + ب(
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25  الأ�شول واللتزامات املالية واإدارة املخاطر – تابع  

القيمة 31 دي�ضمرب2016 

الدفرتية

التدفقات 

النقدية 

التعاقدية

6 اأ�ضهر 

اأو اأقل

 12-6

2-5 �ضنوات1-2 �ضنة�ضهرا

اأكرث من

5 �ضنوات

األف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.ع

التزامات مالية غري م�شتقة )اأ(

100.436101.8433.5685.3509.33727.69555.803قرو�س بنكية م�ضمونة

ذمم دائنة واأر�ضدة م�ضتحقة اىل

 اأطراف ذاتعالقة

8.4518.4518.451----

التزامات مالية م�شتقة )ب(

مقاي�ضات اأ�ضعار فائدة م�ضتعملة 

يف التغطية

    10.632     12.496      1.726      1.726       3.025         5.517          502

56.305     33.212        12.362     7.076        13.835      122.790    119.519  املجموع )اأ + ب(

القيمة 

الدفرتية

التدفقات 

النقدية 

التعاقدية

6 اأ�شهر 

اأو اأقل

 12-6

2-5 �شنوات1-2 �صنة�شهرا

اأكرث من

5 �شنوات

األف دولر

اأمريكي

األف دولر

 اأمريكي

األف دولر 

اأمريكي

األف دولر

 اأمريكي

األف دولر 

اأمريكي

األف دولر 

اأمريكي

األف دولر

 اأمريكي

التزامات مالية غري م�شتقة )اأ(

260.873264.5289.50013.89624.25371.935144.944قرو�س بنكية م�ضمونة

ذمم دائنة واأر�ضدة م�ضتحقة اىل 

اأطراف ذاتعالقة

21.94221.94221.942----

التزامات مالية م�شتقة )ب(

مقاي�ضات اأ�ضعار فائدة م�ضتعملة 

يف التغطية

   27.615   32.459     4.482      4.4827.857      14.331   1.307

86.266146.250        18.37832.110     35.924     318.929   310.430   املجموع )اأ + ب(

اإدارة راأ�س املال

هدف ال�ضركة عند اإدارة راأ�س املال هو احلفاظ على قدرة ال�ضركة على الإ�ضتمرار كمن�ضاأة م�ضتمرة، حتى تتمكن من موا�ضلة تقدمي 

عائدات كافية للم�ضاهمني ومنافع لأ�ضحاب امل�ضلحة الأخرين. اإن �ضيا�ضة الإدارة هي احلتفاظ على قاعدة راأ�ضمالية قوية للحفاظ 

على ثقة ال�ضوق واحلفاظ على التطور امل�ضتقبلي لالإعمال.

ادارة راأ�س املال

التزمت ال�ضركة مبتطلبات راأ�س املال املفرو�ضة من جهات خارجية وفقا ملا تُن�س عليه اأحكام قانون ال�ضركات التجارية العمانية ل�ضنة 

1974 وتعديالته، والهيئة العامة ل�ضوق املال.

الإلتزامات راأ�شمالية

ل يوجد اإلتزامات راأ�ضمالية غري مدفوعة كما يف 31 دي�ضمرب 2017 )31 دي�ضمرب 2016 : ل�ضئ(.
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26   القيمة العادلة لالأدوات املالية 

تعتقد الإدارة اأن القيمة العادلة لالأ�ضول واللتزامات املالية ل تختلف اختالفا جوهريا عن قيمتها الدفرتية يف نهاية فرتة الإقرار.   

ي�ضمل الت�ضل�ضل الهرمي للقيمة العادلة امل�ضتويات التالية:

الأ�ضعار املعرو�ضة )غري املعدلة( يف الأ�ضواق الن�ضطة بالن�ضبة لالأ�ضول اأو اللتزامات املماثلة )امل�ضتوى 1(؛	 

 بنود غري الأ�ضعار املعرو�ضة وامل�ضمولة �ضمن امل�ضتوى 1 قابلة للمالحظة بالن�ضبة لالأ�ضول اأو اللتزامات، �ضواء ب�ضكل مبا�ضر 	 

)اأي كاأ�ضعار( اأو ب�ضكل غري مبا�ضر )م�ضتقة من الأ�ضعار( )امل�ضتوى 2( و  

بنود الأ�ضول اأو اللتزاماتغري املبنية على قوائم ال�ضوق القابلة للمالحظة )معطيات غري قابلة للمالحظة( )امل�ضتوى 3(.	 

القيمة العادلة لاللتزامت املالية امل�ضتقة )مقاي�ضة اأ�ضعار الفائدة( بقيمة دفرتية قدرها 7.42 مليون ريال عماين )19.28مليون 

احلالية  كالقيمة  احت�ضابها  مت  اأمريكي(  دولر  مليون   38.1( عماين  ريال  مليون   14.7  :2015 دي�ضمرب   31( اأمريكي(  دولر 

العادلة  قيمتها  فقد مت حتديد  وعليه،  للمالحظة.   القابلة  العوائد  اأ�ضا�س منحنيات  على  املتوقعة  امل�ضتقبلية  النقدية  للتدفقات 

مبوجب امل�ضتوى 2 من الت�ضل�ضل الهرمي.  ومل يكن هناك اأي حتويل بني امل�ضتوى 1 وامل�ضتوى 2 يف ال�ضنة احلالية.

27   مقارنات ال�شنة ال�شابقة:

مت اإعادة ت�ضنيف بع�س الأر�ضدة من ال�ضنة ال�ضابقة لتتما�ضى مع عر�س ال�ضنة احلالية. غري اأن اإعادة الت�ضنيف هذه ل توؤثر على 

�ضايف الأرباح اأو حقوق امل�ضاهمني.

28   اأحداث لحقة 

لي�س هناك اأى اأحداث لحقة وقعت بعد وقبل تاريخ التقرير والتى من املتوقع اأن يكون لها تاأثري كبري على هذه القوائم املالية.

29   املوافقة على البيانات املالية:

متت املوافقة على اإ�ضدار هذه القوائم املالية واإ�ضدارها من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ22 فرباير 2018.


